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Van de voorzitter

Het kon dit jaar niet op. De 45e verjaardag van het Genootschap Belle van 
Zuylen werd in mei uitbundig gevierd met twee dagen feest, om te 
beginnen op Slot Zuylen. De voorjaarsbijeenkomst met jaarvergadering 
werd traditiegetrouw gehouden in het Koetshuis, gevolgd door een 
feestelijke lunch in de Gobelinzaal van het ‘Grote Huis’. Die dag gunde 
Maria Schouten ons met haar lezing een kijkje in de keuken van Belle zelf 
aan de hand van mooie plaatjes en de vele brieven die Belle schreef over 
eten. Vervolgens nam Jos Gabriëls het culinaire stokje over en vertelde 
ons dat in de tijd van Napoleon maaltijden niet alleen genoten werden om 
de smaakpapillen te bekoren, maar ook om politieke belangen te dienen. 
Ook deze lezing werd met een vaak humorvolle powerpoint verlucht. 
Eregasten waren die dag Penelope Cave en Katrina Faulds, ik mag wel zo 
langzamerhand zeggen, onze huisklavecinisten. De tweede lustrumdag 
werd gehouden in Zutphen in het Geelvinck Muziek Museum, waar 
Jacqueline Letzter in het Frans een lezing  hield over de verdwenen 
negen (!) opera’s van Belle van Zuylen. Zij hoopt nog steeds op een 
spectaculaire vondst op één van de zolders van Neuchâtel en omgeving. 
De dag werd besloten met een concert van muziekstukken van Belle 
van Zuylen en vrouwelijke, componerende tijdgenoten. Penelope Cave en 
Katrina Faulds speelden virtuoos op zowel piano als klavecimbel. Zij zijn 
inmiddels zo verknocht aan het genootschap dat zij voorstelden eens een 
Belle-congres te houden in Edinburgh, Schotland. Beide dames treden 
daar namelijk regelmatig op in de St Cecilia’s Hall. We nemen het in 
overweging. Voor de najaarsbijeenkomst in dit jubileumjaar werd er geen 
lezing gegeven, maar een uitvoering van La Noble ou l’art d’être une belle 
noble, een eigentijdse bewerking van Belles eersteling Le Noble. Deze 
unieke uitvoering werd mogelijk gemaakt door zeer ruimhartige donaties 
van de Association suisse Isabelle de Charrière, Stichting Levende Talen, 
sectie Frans en vooral van onze immer trouwe leden. In dit nummer 
wordt bovendien wat meer aandacht besteed aan Le Noble. 

Een ander hoogtepunt was het online zetten eind oktober van 199 
brieven uit de correspondentie van Belle van Zuylen, waardoor deze 
toegankelijk worden gemaakt voor de wereld. Margriet Lacy hield het in 
november tijdens haar lezing in Londen meer bij Europa en de rol die Belle 
van Zuylen speelde op dit continent. Verslagen van al deze mooie 
gebeurtenissen vindt u verderop in alweer de derde editie van onze 
Lettre de Zuylen. 
4
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Voor volgend jaar hebben wij voor de voorjaarsbijeenkomst Frank 
Claessen uitgenodigd, die ons zal vertellen over Victoire Hollard, 
gouvernante van prinses Louise van Oranje-Nassau en voorgangster van 
Johanna Maria van Tuyll van Serooskerken, de jongere zuster van Belle. 

Ik eindig met het goede nieuws dat het bestuur is uitgebreid met Fieke 
Schouten, die op de volgende jaarvergadering officieel geïnstalleerd zal 
worden en ik wens u verder uiteraard veel leesplezier met de 
jubileumuitgave van de Lettre de Zuylen 2019.

Een nieuw bestuurslid

Beste leden,

Met ingang van september ben ik toegetreden tot het bestuur van de 
club. Bij dezen stel ik mij aan u voor:

Mijn naam is Fieke de Zwart-Schouten, ik ben 67 jaar, heb vanwege mijn 
mans werk een reisbestaan geleid met het gezin en ben pas na terugkeer 
in Nederland Frans gaan studeren in Leiden. Daarna ben ik met veel 
plezier in het onderwijs werkzaam geweest.
Mijn eindscriptie droeg de titel: “Isabelle de Charrière en de plicht”, ik ben 
het dus wel aan Belle – en Mevrouw Van Strien- verplicht mij in te zetten 
voor de club.

Ik hoop mij er nuttig te maken.
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Lustrum op 25 en 26 mei 

De 45e verjaardag van het Genootschap Belle van Zuylen was voor het 
bestuur aanleiding om feest te vieren en wel twee dagen lang op 25 en 
26 mei 2019. Al een jaar tevoren was begonnen met nadenken, 
voorstellen, plannen, ideeën, etc. Dit resulteerde in een programma 
voor twee dagen: een dag op Slot Zuylen en een dag in Zutphen in het 
Geelvinck Muziek Museum. 

En zo begon de verjaardag op zaterdag 25 mei in het Koetshuis van Slot 
Zuylen waar een feestelijk gedekte tafel klaar stond met koffie en 
verrukkelijke taartjes waarop het silhouet van Belle was afgebeeld in het 
glazuur. Een dertigtal leden was al vroeg gekomen om ook de 
jaarvergadering bij te wonen. Zoals altijd is het in het voorjaar een 
verheugd weerzien bij de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar die nu 
vanwege het lustrum wat later plaatsvond dan normaal.

Na de jaarvergadering die in een ontspannen sfeer verliep en na nog een 
kopje koffie hielden Maria Schouten en Jos Gabriëls ieder een lezing over 
de eetcultuur in de 18e eeuw. Maria Schouten belichtte, geïllustreerd 
door afbeeldingen, met name het tafelen op Slot Zuylen en wat er aan 
summiere informatie is te vinden over wat Belle zoal gegeten moet 
hebben. Wat opviel, was dat Belle vooral geïnteresseerd was in de 
vermeende genezende werking van bepaalde voeding en dat ze eigenlijk 
weinig belangstelling leek te hebben voor la bonne cuisine. Jos Gabriëls 
had een heel grondige studie gemaakt en vertelde smakelijk over het 
ontstaan van de eetcultuur in Frankrijk en aan het Franse hof, hoe men 
voornamelijk status zocht door het geven van grote diners waarbij de 
kookkunst – op een enkele uitzondering na – niet voorop stond. 

Na de lezingen begaf men zich naar het Slot waar in de Gobelinzaal op 
vier feestelijk gedekte tafels een heerlijke lunch werd opgediend. De soep, 
de kroketjes en de kleine delicate broodjes, op mooie etagères, werden 
door iedereen bijzonder gewaardeerd. Soms een beetje moe, maar zeker 
voldaan reisde men na afloop naar huis.



7

De volgende dag werd het feest voortgezet in het prachtige Geelvinck 
Muziek Museum in Zutphen. Na een ontvangst met koffie en thee hield 
Jacqueline Letzter in een zaal met klavecimbels en een piano een 
uitermate boeiende lezing over de opera’s van Belle van Zuylen, die helaas 
allemaal onvindbaar zijn. Alleen uit de correspondentie weten we dat ze 
er verschillende heeft geschreven. Vol vuur vertelde Jacqueline Letzter 
over de volharding waarmee Belle zich gestort heeft op het schrijven van 
libretto’s als ook het componeren van de muziek. 

Een mooi verzorgde lunch opgediend op een feestelijk, met bloemen 
versierde tafel bood de gelegenheid om, al genietend van de broodjes 
en de zoete lekkernijen, met oude en nieuwe kennissen en vrienden van 
gedachten te wisselen.

Foto Roland Spek

Jacqueline Letzter 
Foto Trix Trompert
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En zoals dat hoort bij een muziekmuseum, dat vol staat met oude 
clavecimbels en tafelpiano’s, werd de dag afgesloten met een prachtig 
concert door Penelope Cave en Katrina Faulds. De beide dames maakten 
gebruik van verschillende oude instrumenten die in het museum staan 
en speelden vierhandig of solo stukken van achttiende- en negentiende 
-eeuwse vrouwelijke componisten, waarbij Belle van Zuylen 
vanzelfsprekend niet ontbrak. De composities werden met een 
meeslepende virtuositeit en aanstekelijk enthousiasme vertolkt. Groot 
was dan ook na afloop het applaus voor de beide klavecinisten en bij een 
afsluitend glaasje wijn raakte men niet uitgepraat over de wel bijzonder 
grote klasse van deze twee Engelse dames, die inmiddels tot de 
vriendenkring van het genootschap zijn gaan behoren.

Twee dagen feest met mooie lezingen, gezellige intermezzo’s en de daarbij 
behorende lekkernijen. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde 45e 
verjaardag van het Genootschap Belle van Zuylen!

Helaas bereikte ons op 31 oktober het bericht dat het Museum Geelvinck 
te Zutphen zijn deuren moet sluiten. Ondanks alle moeite van 
muziekliefhebbers uit vele landen is het financieel niet mogelijk gebleken 
het museum open te houden, hetgeen niet wil zeggen dat ook de 
activiteiten stil komen te liggen. Het museum zal die zoveel mogelijk op 
andere locaties voortzetten.

Foto links: v.l.n.r. Paul Pelckmans, Bart Hogewind, Marjolein Hogewind, 
Madeleine van Strien, Hanneke van Maanen, Laura Christ, Aurora Sales Puig 
Foto rechts: Penelope Cave en Katrina Faulds
Foto’s Trix Trompert
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La Noble  op 19 en 20 oktober

Door het succes van De Absolute Vrijheid of het gejij en gejou in 2017 
had het bestuur de smaak te pakken gekregen van toneelopvoeringen. En 
omdat het Genootschap in 2019 zijn 45ste verjaardag zou gaan vieren, zou 
het dan niet een leuk idee zijn om Le Noble, de eerste novelle van Belle 
van Zuylen als toneelstuk op de planken te brengen? Een goed plan waar 
echter wel een kostenplaatje aan zou hangen en dat niet in een 
handomdraai gerealiseerd kon worden. Maar dankzij genereuze 
bijdragen van donateurs en een donatie van de Association suisse 
Isabelle de Charrière bleek het mogelijk de ‘conte moral’ te laten 
bewerken tot een toneelstuk, acteurs te engageren, een klein theater af 
te huren en een professionele uitvoering te realiseren.

Met veel inventiviteit en een humoristische blik op dit ‘verhaal met 
zedelijke strekking’ heeft Eva Mathijssen Le Noble bewerkt tot La Noble. 
Ze heeft het verhaal gevolgd, maar was de hoofdpersoon in Belles versie 
Valaincourt, in het toneelstuk is dat Julie. Scènes uit het leven van Belle 
zijn door de verhaallijn heen geweven. Met foto’s van het interieur van 
Slot Zuylen als decor heeft Gepke Witteveen een professionele uitvoering 
tot stand gebracht, die nog werd verlevendigd door op de piano 
begeleide zang.

Belle van Zuylen (Linda Møller) Valaincourt en Julie (Max Douw en Carlijn van 
Ramshorst) Foto’s Marieke Timp
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Op zaterdag 19 oktober en zondag 20 oktober was de kleine zaal van 
Première Parterre tot de laatste stoel gevuld. De acteurs hadden zich 
met grote toewijding ingeleefd in hun rol, die zij zonder uitzondering met 
aanstekelijk plezier en enthousiasme ten tonele brachten. Het slotap-
plaus was dan ook lang en welgemeend. Na afloop bedankte de voorzitter, 
Edda Holm, de acteurs en alle mensen die aan dit succes hadden 
bijgedragen met champagne, biscuits roses de Reims en boeketjes 
bloemen, gegeven door de ‘bloemenmeisjes’ Luna, Milou en Olivia. Bij een 
glaasje wijn werd er nog lang nagepraat met de acteurs die La Noble in 
elk geval nog een keer zullen spelen op 1 december in Muzee 
Scheveningen.

Marjolein HOGEWIND

Baron d’Arnonville en Valaincourt (Joop Keesmaat en Max Douw)
Foto: Jaap Broekmans
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Belle et la bonne cuisine. Eten en tafelen op Zuylen en 
daarbuiten in de achttiende eeuw

 ‘De Hollandse adel woont boven zijn stand, kleedt zich naar zijn stand en 
eet onder zijn stand!’ luidt een gezegde. Maar was de adel echt zo sober 
en snobistisch als het om eten ging?

Diverse getuigenissen van reizigers die de Republiek aandoen in de
18e eeuw, verbazen zich vooral over de soberheid en zuinigheid van een 
aantal gefortuneerde Hollanders. Zoals Rutgerus Willemse, een rijke 
wijnkoopman die een weelderig huis aan de Maas bewoont, maar zijn 
gasten alleen een kleine vis, gekookt in water, en een bord aardappelen 
voorzet. Wanneer diezelfde reiziger bij de bekende bankier Adriaan Hope 
dineert, is hij niet alleen onder de indruk van de inrichting van diens huis, 
maar ook van het diner met veel verse vis en rijpe vruchten en een 
heerlijke wijn uit de Kaap. 

De werkomgeving van eLaborate
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Dankzij eLaborate, het digitale editieprogramma ontwikkeld door het 
Huygens Instituut, en dankzij de Werkgroep bestaande uit een aantal 
leden van het Genootschap, zijn bijna alle brieven van en aan Belle van 
Zuylen die zich in de Oeuvres Complètes bevinden nu doorzoekbaar op 
trefwoorden. Op die manier heb ik onderzoek gedaan naar de 
verschillende aspecten van eten en eetcultuur uit Belle’s tijd in de ruim 
2600 brieven.

Wat vertellen de brieven ons over de eetmomenten en wat over de 
maaltijd zelf en wat eet en drinkt men eigenlijk? Wat komen we te weten 
over sociabiliteit en wat is de relatie tussen eten en gezondheid?

In Belle’s brieven wordt over verschillende maaltijden gesproken. Met 
het déjeuner wordt het ontbijt bedoeld; het petit-déjeuner is een term 
die pas gebruikt wordt in de 19e eeuw. Vroeg in de middag wordt er 
gedineerd, de warme middagmaaltijd. ’s Avonds wordt er gesoupeerd, de 
maaltijd die wij vandaag de dag het diner noemen.
 

Cacaoplant uit Köhler’s 
Medizinal-Pflanzen (1887)

Coffea arabica uit Worlds of 
Pharmakoeia
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Behalve deze maaltijden drinkt men vaak warme dranken tussendoor 
zoals thee, koffie en in mindere mate chocolade, dit vanwege de 
ingewikkelder bereidingstechniek. Deze opvallende gewoonte wordt door 
buitenlandse reizigers in hun reisverslagen opgetekend. Zij wijten dit 
veelvuldig drinken van warme drank aan het koude en vochtige klimaat 
hier. 

Koffie en thee worden samen met cacao vanaf het begin van de 17e eeuw 
als retourhandel vanuit Oost-Indië door de VOC verhandeld. Maar pas in 
het begin van de 18e eeuw winnen zij als warme drank aan populariteit. 

Uit de brieven blijkt wel dat Belle een voorliefde heeft voor koffie. 
Wanneer zij eind februari 1764 een nacht aan het ziekbed van haar 
moeder waakt, doet ze haar ontboezemingen in een brief aan haar vriend 
Constant d’Hermenches. Zij schrijft hem in alle vroegte:

Dankzij thee en koffie ben ik nu goed wakker. Het zou redelijker zijn mijn 
dagdromen van vanmorgen in het vuur te gooien, maar het is 
eenvoudiger dat niet te doen. Waarom zou je tegenover je vrienden ijdel 
zijn, waarom nooit een beetje onbezonnen? 
(OC I, brief 87, 25 febr. - 5 maart 1764)
 
D’Hermenches, waarschijnlijk bekend met de slechte bijwerkingen van 
koffie, antwoordt Belle: 

Die koffie waar je het steeds maar over hebt, maakt me radeloos, het 
verbrandt je bloed, ik krijg er de rillingen van. Neem opium, slaap, schrijf 
liever niet meer, en bedenk dat je beter een martelaar kan zijn tijdens je 
leven, dan een dode markiezin […] Blijf mij altijd schrijven, ik heb je brieven 
nodig, maar zonder koffie, ik smeek het je op mijn knieën ! (OC I, brief 125, 
17 aug. 1764)

Belle’s dag begint normaal gesproken met het ontbijt.  Een 18e-eeuws 
Hollands ontbijt kon bestaan uit verschillende soorten brood, boter, kaas, 
biscuits, thee en koffie. Arme mensen aten pap, pannenkoeken of zelfs 
aardappels. 
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Een koninklijk ontbijt geniet Belle in het gezelschap van prinses 
Wilhelmina van Pruisen, die na haar huwelijk met stadhouder Willem V 
vanaf november 1767 op het ‘oude hof’, het Paleis Noordeinde in Haag 
woont. Aan haar broer Ditie schrijft Belle: 

Prinses Wilhelmina is in werkelijkheid mooi en erg vriendelijk, ik heb twee 
keer met haar ontbeten op haar kamer die ik triest en koud vond, 
alhoewel het de beste kamer was, maar het is het Oude Hof, men dineert 
op het andere hof. Zij legt zich er gewillig bij neer… (OC II, brief 289, 21 
dec. 1767, n. 11, 12)

Vele jaren later, in februari 1791, komt een deel van Belle’s ontbijt op de 
brief terecht die zij schrijft aan haar vriend Benjamin Constant. 
Geïrriteerd schrijft ze:  

Ik ben boos op die bouillon die op mijn eerste blad spatte. Als het koud is 
en als men in zijn bed schrijft en er ook zijn ontbijt eet en drinkt, dan is 
geklungel niet verwonderlijk… (OC IV, brief 759, 8 -12 febr. 1791)

Voor Belle is bouillon blijkbaar een ontbijtdrank om warm en wakker te 
worden en het ontbijt een goed moment om te corresponderen met haar 
familie en vrienden.

De socioloog Norbert Elias toont aan dat er vanaf de middeleeuwen een 
civilisatieproces aan de gang is dat laat zien hoezeer de omgangsvormen, 
waaronder de eetgewoonten van vooral de hogere lagen van de 
bevolking, de laatste eeuwen veranderd zijn. Eten van een eigen bord, met 
mes, vork en lepel en drinken uit een eigen beker of glas, raakt gedurende 
de 18e eeuw steeds meer verspreid. 

Het civilisatieproces ontwikkelt zich aan de Europese hoven, vooral het 
Franse hof dient als model. Tafelmanieren, en de verfijndere maaltijden 
worden overgenomen door de adel en de gegoede burgerij, die daarmee 
prestige verwerven. Dit proces zorgt ervoor dat de hoogste sociale laag 
weer nieuwe vormen van verfijning en beschaving zoekt. Er ontstaat 
zodoende een permanente concurrentiestrijd tussen de hogere klassen 
om zich van elkaar te kunnen blijven onderscheiden.
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 In het begin van de 18e eeuw, tijdens het regentschap van Philippe 
d’Orléans1, ontwikkelt zich uiteindelijk het culinaire raffinement in vooral 
de Franse keuken. De regent introduceert óók de ronde tafel, waarbij 
niemand meer aan het hoofd zit wat tot intiemer dineren en souperen 
leidt. Er wordt ook steeds meer aandacht besteed aan servies, glaswerk, 
couverts en tafellinnen.

Le vrai Cuisinier François (1712) de François Pierre de La Varenne

Ook de Hollandse adel wil zich onderscheiden en laat zich beïnvloeden 
door het geciviliseerd  gedrag en de verfijnde manieren en de 
geraffineerde gerechten uit de Franse keuken. Deze worden door koks en 
dienstmeisjes overgenomen uit de vertaalde Franse kookboeken zoals 
   

1  Philippe d’Orléans (1674-1723), regent  1715-1723. Getrouwd met  Françoise  
 Marie de Bourbon, dochter van Lodewijk XIV en Mme de Montespan. 
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Le Cuisinier françois uit 1651, een beroemd kookboek van de kok François 
de la Varenne (1615-1678), de grondlegger van de nieuwe Franse keuken. 

Er is wel een verschil met het Franse origineel, de recepten zijn door 
bewerking en aanpassingen langzamerhand vereenvoudigd en versimpeld 
en zo begint de ‘zuinige’ Hollandse keuken aan zijn reputatie. 

In mei 1765 schrijft Belle aan James Boswell, één van haar 
huwelijkskandidaten, dat zij een paar dagen het huishouden op Zuylen 
moet runnen: 

Mijn zus is zojuist bevallen van een zoon2 en mijn moeder is in Den Haag. 
Ik bestier het huishouden, vandaag bied ik een elegant diner aan aan M. 
Bicker3 die gisteren onder groot applaus gepromoveerd is… (OC I, brief 
199, 25 mai 1765)

Er vinden ook zakelijke diners plaats zoals bij haar hartsvriendin en nicht 
Annebetje en haar man Frederik Reede graaf van Athlone op kasteel 
Amerongen. Tijdens dat diner eten de twee vrouwen apart in Annebetjes 
slaapkamer. Belle schrijft :

Haar man gaf beneden een groot diner aan directeuren van ik weet niet 
welk ziekenhuis. Wij hebben ijs gegeten en champagne gedronken. We 
hebben gepraat én tedere tranen gehuild,  tranen van wat ons nog te 
wachten staat én tranen van verdriet … Je kunt je je geen droeviger 
samenzijn voorstellen. (OC II, brief 345, 27 nov. 1769)

In deze brief geeft Belle de vriendschappelijke verhouding en het 
vertrouwen weer die tussen haar en haar nichtje Annebetje bestaan. 
Tussen de tranen door4 bieden het ijs en de champagne troost. Het staat 
in schril contrast met het ‘grand dîner’ van de heren beneden.

2 Arend Jacob Diederik, gedoopt op 26 mei 1765.
3 Jan Bernd Bicker (1746-1812), zoon van Henrick Bicker (1722-1783), bankier te  
 Amsterdam; vriend van de broers van Belle, koopman en bankier te Amsterdam.
4 Anna Elisabeth van Tuyll van Serooskerken, wier huwelijk met graaf Frederik   
 Christiaan Rheinard Reede, graaf d’Athlone niet erg gelukkig is, zie o.a.: Simone  
 Dubois ‘Belle van Zuylen en kasteel Amerongen’ in Lettre de Zuylen et du Pontet,  
 nr. 18, sept. 1993, pp. 11-14.
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Kort na haar huwelijk met Charles-Emmanuel de Charrière (1735-1808)  
schrijft Belle vanuit Colombier over haar nieuwe leven in Zwitserland, 
eerst over de reis naar Lausanne en daarna thuis op Le Pontet: 
 
In Lausanne […] dineerden wij, maakten of kregen we visite, we gingen 
een dagje uit, en wij soupeerden in de stad. De laatste dagen werden mij 
ook enkele ontbijten aangeboden, iets verschrikkelijk vermoeiends voor 
mij. Maar men was zo vriendelijk dat ik niets kon afslaan. Ik ben vrolijk, 
dankbaar én verkouden uit Lausanne vertrokken. Sinds ik [thuis] ben, ben 
ik me bezig gaan houden met de staat van het huis, ik ben nu huisvrouw, 
vaak kokkin, dat neemt me in beslag en amuseert me! (OC II, brief 424, 23 
april 1772)

Ook in Zwitserland draait het dagelijkse ritme rondom de maaltijden: de 
déjeuners, diners, soupers waar men voor uitgenodigd wordt of die men 
geeft. Blijkbaar vindt Belle het niet beneden haar stand om zelf, 
waarschijnlijk met hulp van een dienstmeisje, de maaltijd te bereiden.
 
Belle geeft maar weinig details in haar brieven over de gepresenteerde 
schotels en dranken of over wat ze zelf precies eet, dan alleen dat zij 
graag koffie en champagne drinkt, en ijs eet. Maar een verrassend detail 
is te vinden in de brief die zij in november 1798 naar haar neefje Carel5 
van 14 jaar!! schrijft: 

U jaagt, dat is erg goed, men heeft altijd gejaagd […].  Maar die behendige 
hazen, die snelle en vrolijke vogels die u net heeft zien rennen en vliegen, 
vindt u dat geen triest gezicht als zij zo verfrommeld in de jagerstas 
liggen met hun ogen gesloten, met hangende kop, hun poten 
samengetrokken en stijf. Ik denk dat wanneer ik alleen zou wonen, ik geen 
vlees of bouillon meer zou eten. Ik eet dat nu al weinig. Men spot met mij, 
vooral als men mij vis ziet eten, men vindt mij inconsequent en zwak. Ik 
veroordeel niet, schrijf niets voor aan anderen, maar als ik een kip of een 
duif zou eten dan zou het zijn alsof ik mijn medemens eet… (eLaborate, 
brief 1966X05, 23 nov. 1798)

Belle hekelt de jacht al vanaf haar vroegste jeugd, en laat haar broers, 
vooral haar oudste broer, dat ook steeds duidelijk weten. 

5 Carel Lodewijk van Tuyll van Serooskerken (1784-1835), broer van Willem-René  
 (1781-1853).
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Uit dit fragment blijkt ook Belle’s compassie met dieren. Is zij een 
vegetariër avant la lettre óf neigt ze in die richting? 

Stilleven met vis en kat door 
Jean-Baptiste-Siméon Chardin (1728)

Pas door een brief van haar neefje Willem-René die hij tijdens zijn verblijf 
op Le Pontet6 in okt. 1799 aan zijn moeder schrijft, komen we te weten 
wat Belle’s favoriete gerechten zijn:

Als het u niet teveel moeite kost een dozijn bukkums [gerookte haringen] 
te sturen, zoudt u mij veel  plezier doen. Mijn tante is er dol op en weet u, 
men kent dat hier niet. Zij moeten in wasdoek aan de voerman 
aangeboden worden, want ik heb gezien dat ze anders met kleynen pakjes 
wat ruw omgaen. Als u er een klein stukje gerookte zalm bij zou kunnen 
doen zou dat nog meer plezier geven. We praten dikwijls met genot over 
onze nationale gerechten, en eten knollen met aardappelen en een stukje 
schaepenvleesch op sijn Hollandsch; ik heb geleert aan de keukenmeijd 
peere met spek klaertemaeken, doch dat laeste [lust ik niet]… (Cahier 
2015, brief van 22 oktober 1799, p. 104, 105). 

6 Van mei 1799 tot maart 1800.
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De ‘lekkernijen’ komen zo’n 2 à 3 maanden later aan, want pas op 23 
januari 1800 schrijft Willem-René een dankbrief aan zijn moeder: 

Uw viscadeautje is goed aangekomen, lieve moeder. De zalm is nog 
helemaal vers en de bukkems zijn net zo lekker als ze in Holland zouden 
zijn. […Maar] in een ogenblik was mijn kamer een vismarkt. Groot was de 
stank voor de  Zwitserse wijsneuzen, maar als een echte Hollander deed 
ik er net zo voorzichtig mee alsof het amber was. ’s Avonds maekten ik 
vier bukkems klaar en brogt ze triumphant op tafel. Sedert die tijd 
smullen wij elke avond op zijn Utrechts, en als mijnheer Charrière er 
punch bijmaekt, wordt ons souper een echte orgie. (Cahier 2010, p 105: 
brief van 23 jan.1800)

Belle is blijkbaar nog steeds gehecht aan bepaalde Hollandse gerechten, 
zou het toch nostalgie zijn naar haar geboorteland? 

In de loop van de 18e eeuw geven niet alleen het hof en de adel de toon 
aan, maar vooral de bankiers en kooplieden in Amsterdam, die hun 
rijkdom en invloed etaleren met het geven van grote diners en soupers. 
Om er aan deel te nemen moet men wel een uitnodiging en cérémonie op 
zak hebben. Over het algemeen vinden buitenlandse reizigers de 
Hollandse diners en soupers minder luxueus en minder smakelijk dan in 
Frankrijk. Het stereotype beeld van soberheid van de Hollandse keuken is 
in het buitenland dan al diep geworteld.

Regelmatig worden er diners en soupers georganiseerd op Zuylen en 
later op Le Pontet; of  Belle en haar familie worden uitgenodigd te komen 
dineren. Vaak zijn de avonden niet alleen gevuld met de maaltijd, maar ook 
met converseren, muziek maken, dansen en allerlei andere activiteiten. 
Er ontstaat een nieuwe sociabiliteit, het spel bedoeld als vermaak, is nu 
ook een sociale noodzakelijkheid geworden dat hoort bij het mondaine 
uitgaansleven. Er wordt vooral veel kaart gespeeld zoals whist en 
comète. Zo schrijft Belle in augustus 1764 aan d’Hermenches: 

…men komt heerlijk dineren op Zuylen en als Bentinck hier enkele dagen 
doorbrengt, zou u samen met Bellegarde naar Utrecht kunnen komen 
van waaruit uw bezoekjes nog vaker en makkelijker zouden kunnen 
plaatsvinden. U zou dan na het diner komen en tot de avond zouden we 
muziek kunnen maken en comète spelen met mijn moeder, met mij, met 
Mme Geelvinck… (OC I, brief 131, 26 aug. 1764)
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Prins Friedrich Heinrich Ludwig von Preussen 

door Anna Dorothea Therbusch (1773)

Onder de gasten die op Zuylen komen dineren, bevinden zich regelmatig 
Royals zoals prins Hendrik van Pruisen7, de broer van koning Frederik II 
die zeer gecharmeerd is van Belle en Belle van hem. Maar ook 
stadhouder Willem V en prinses Wilhelmina8 komen langs, die, volgens 
Belle, wel een heel andere opvatting hebben van het tijdstip van een 
ontbijt:

Het hele hof, op de terugreis van Amsterdam naar Soestdijk, ontbeet bij 
ons, nou eigenlijk dineerde want ik noem het dineren wanneer je soep eet 
en gebraad en nog meer van dat alles, en dat zal waarschijnlijk ook het 
tijdstip zijn waarop men normaal gesproken dineert… (OC II, brief 302, 
2 juni 1768)

7 Prins Friedrich Heinrich Ludwig von Preussen (1726-1802); OC II, brief 317.
8 Willem V van Oranje Nassau (1748-1806), laatste erfstadhouder van de Republiek  
 1751-1795 en zijn echtgenote Frederica Sophia Wilhelmina van Pruisen 
 (1751-1820).
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In november 1764 schrijft d’Hermenches Belle over een aantal diners en 
soupers in Den Haag waar hij, maar ook familieleden van Belle aanzitten. 
Hij vertelt haar hoe saai en weinig onderhoudend hij die bijeenkomsten 
vindt, omdat noch Belle’s zus, noch haar nicht en diens zusje, een mond 
opendoen tijdens de maaltijd:

Hoe komt het toch dat al die Hollandse vrouwen, als zij geen 7 of 8 glazen 
rode wijn hebben gedronken, nauwelijks een woord kunnen zeggen… en de 
Van Tuylls drinken [al] heel weinig… (OC I, brief 159, 1 nov. 1764)

Belle’s broer Vincent geeft een goed beeld van de Amsterdamse wijze 
waarop men gasten ontvangt op een diner en vergelijkt dat vervolgens 
met hoe hij dat liever zelf à la campagne organiseert:

Mme de Witt [Van Lockhorst] geeft dikwijls elegante diners maar op zijn 
Amsterdams, daarmee wil ik zeggen […] de gasten  [moeten]  zich  zo 
comfortabel mogelijk […] voelen; met tochtdeuren in de hal, réchauds in 
de eetkamer, verwarmde borden etc. U zult versteld staan hoe goed ik 
op de hoogte ben, ik die zich thuis als een boer gedraag, met klompen aan 
de voeten, en waar de maaltijd maar 2 gangen telt, 3 als er gasten zijn 
en waar het souper veelal afhangt van een goede vangst. Daarnaast kan 
ik mijn kamers nog verwarmen, eten we heerlijk brood en excellent vlees 
van uitstekende kwaliteit uit Amersfoort, heerlijke groenten en exquise 
druiven en bedien ik mij van goede wijn. (OC II, brief 485, 23 dec. 1779)

In deze brief lezen we niet alleen hoe comfortabel ingericht de huizen van 
de Amsterdamse elite zijn, maar vooral dat de elite toonaangevend is in 
het geven van diners en soupers in eetkamers die van alle gemakken zijn 
voorzien. Maar Vincent geeft duidelijk voorkeur aan de sfeer en de 
kwaliteit van de traditionele gerechten uit zijn eigen landelijke omgeving. 
Die voorliefde voor het platteland is een onderdeel van het 
Verlichtingsdenken in de 18e eeuw van o.a. Rousseau die de puurheid van 
het plattelandsleven verheerlijkt en de verdorvenheid van de grote stad 
bekritiseert. Belle las al vanaf haar vroegste jeugd Rousseau. In de 
volgende brief voelt Belle zich Julie, hoofdpersonage van La nouvelle 
Héloïse (1761), die geen klassenverschil kent:

Ik heb net gesoupeerd met 90 boeren en boerinnen. De boeren had-
den de hele dag gedorst […]. Onze bedienden vonden het ook zo leuk om 
met ons aan tafel te zitten zodat dit feest heel aangenaam was. Ik heb 



22

me even trots met Julie vergeleken. Maar het kwam er niet van om te 
dansen. Men pakte elkaar verlegen beet […] met een onschuld die hoort 
bij jonge mensen, iets dat ook wel past bij ons flegmatisch land… (OC I, 
brief 101, 9-10 juli 1764)

Belle is zeer gecharmeerd van het boerenleven. Zij schetst hier, naast 
de zeden en  gewoonten van de boeren en het feest, ook een stereotype 
beeld van de nuchtere Hollander. Groot is het contrast tussen het adellijk 
diner en het eenvoudige maal met de boeren, vooral de sociale 
samenstelling aan de boerentafel waar ook Belle en de bedienden 
aanzitten. Als een Julie, geeft Belle de voorkeur aan de landelijke maaltijd 
en het tafelgezelschap. Alhoewel zij op ironische toon laat weten het 
dansen maar te hebben overgeslagen…

Eenmaal in Zwitserland heeft Belle het druk met het organiseren van de 
vele etentjes die zij geeft op Le Pontet. Aan broer Vincent laat zij in maart 
1779 weten:   

Op dit moment ben ik druk bezig met het organiseren van soupers. Dat 
van afgelopen zondag was erg geslaagd […]. Het tafellinnen was mooi en 
het servies schitterde, de gerechten waren goed, maar er waren te veel 
mensen. De vrouwen zagen er elegant uit, de mannen waren 
onderhoudend ‘des gens d’esprit’;… en dan observeert men elkaar, men 
lijkt een beetje op elkaar, zo is het ook bij ons gegaan. We hebben tot half 
2 ’s nachts gespeeld wat natuurlijk heel gezellig was, maar toch niet 
helemaal mijn vermaak is. (OC II, brief 479, 21-23 maart 1779)

Zij zorgt wel voor een mooi gedekte tafel en voor smakelijke gerechten, 
maar tussen de regels door lezen we ook dat ze eigenlijk helemaal niet zo 
van zulke partijtjes houdt.

Is Belle nogal spaarzaam in het omschrijven van gerechten, uitbundiger is 
zij in het geven van recepten tegen allerlei kwalen. In haar jeugd heeft ze 
soms curieuze manieren om haar eigen kies- en oorpijn te genezen… Het 
verorberen van ansjovis lijkt wonderen te doen:  

… Tot gisteren kon ik al enkele dagen bijna niets meer eten zonder na een 
kwartier vreselijke pijn aan mijn tanden en oren te krijgen. Dat duurde 
erg lang en na de pijn kwamen de ‘vapeurs’. Gisteravond kwam ik op het 
idee om ansjovis te vragen. Ik wachtte erop met een onbeschrijfelijk 
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ongeduld. Ik verorberde ze en had erna nauwelijks nog last van de 
bijbehorende pijn. Ik heb er vandaag mijn ontbijt en mijn diner van 
gemaakt en de pijn blijft weg, maar ik ben doodmoe. (OC II, brief 377, 
3 sept. 1770)

Belle is zo goed op de hoogte van de werking van allerlei kruiden en 
elixers dat ze ook ontelbare adviezen en recepten geeft aan haar familie 
en vrienden in Holland en Zwitserland, die kwakkelen met hun gezondheid. 
Zo geeft zij in april 1790 aan haar vriendin Caroline de Sandoz-Rollin een 
paar recepten die bestemd zijn voor haar echtgenoot9: 

Als het geluk, ú als echtgenote te hebben, M. de Sandoz niet helemaal 
geneest dan raad ik hem mijn recept aan. Elke dag een koffielepel met 
‘Elixer voor een lang leven’ en ‘s morgens voor zonsopgang 2 glazen 
tisane volgens mijn recept van zoethout; wortels van de boterbloem en 
sassafras.10 Als hij mij bezoekt zal ik hem het recept van het elixer geven. 
Dit alles laxeert nauwelijks, men transpireert er niet van, het zorgt 
vooral, geloof ik, voor een verbetering van de circulatie van gal en bloed. 
(OC III, brief 700, april [?] 1790)

De vier temperamenten: le cholérique (eerzuchtig), le sanguin (energiek), 
le mélancolique (serieus), le flegmatique (kalm)

9 Henri-Alphonse de Sandoz-Rollin (1769-1862).
10 Een olie geperst uit hout uit Brazilië wat naar venkel ruikt.
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Deze brief laat ook zien dat men rond 1790 de leer van Hippócrates en 
zijn theorie over de 4 lichaamssappen, die het temperament11 van de 
mens bepalen, nog aanhangt. Door goed te eten blijven de 
lichaamssappen (bloed, slijm, gele gal en zwarte gal) in balans en behoudt 
men zijn gezondheid. Het door Belle voorgeschreven elixer moet immers 
zorgen voor een goede doorstroming van gal en bloed. 

Belle adviseert haar Zwitserse vriendin Isabelle de Gélieu, die aan hevige 
koortsaanvallen12 lijdt, niet alleen wat zij moet eten, maar vooral dat zij 
rode wijn moet drinken omdat dat beschouwd wordt als goed voor de 
gezondheid…: 

Ik gebied u geen eieren meer te eten, zelfs niet één. Eet soep met 
boter, met haver of grutten, of kruiden. Eet zuring en gekookte kersen. 
Eet gegrild brood met rode wijn, drink rode wijn en doop er een biscuit in. 
Dat is genoeg voor de trek van een herstellende… (OC V, brief 1660, 
1796-1800)

Duidelijk wordt dat Belle meer in geneeskunde is geïnteresseerd dan in 
koken. In haar brieven worden meer recepten uitgewisseld voor de 
gezondheid dan recepten voor het maken van gerechten. 

Het deelnemen aan de talrijke déjeuners, diners en soupers of het 
organiseren ervan, geeft Belle stof voor haar rake observaties in de 
brieven die haar schrijverschap laten zien. Tegelijkertijd krijgen we 
informatie over de eetcultuur en de sociabiliteit van haar tijd. De 
brieffragmenten gunnen ons een blik op het stadhouderlijk hof, maar ook 
op de diners en soupers op Zuylen, de tafelgewoontes van de elite van 
Den Haag, Utrecht en Amsterdam, maar ook van een boerenmaaltijd. 

Na haar huwelijk zijn we getuige van het dagelijks leven in Zwitserland. 
Impliciet geeft Belle aan dat zij grote gezelschappen liever mijdt, niet 
alleen naarmate ze ouder wordt, maar ook toen ze nog jong was. Aan 
d’Hermenches schrijft ze op 24 jarige leeftijd dat zij en haar broer:

11 Flegmatisch=rustig; cholerisch=vasthoudend, actief, opvliegend; melancholisch;  
 sanguinisch= opgewekt.
12 La fièvre tierce, voir OC V, brief 1659, p. 178.
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… de uitnodiging voor het diner van Mme Geelvinck afgeslagen [hebben] 
en een klein diner [hebben] laten komen van de herberg. Had u er maar bij 
kunnen zijn! Wij waren vrij én alleen; we hadden álles kunnen zeggen wat 
we maar wilden.… (OC I, brief 133, 28 août 1764)

Belle’s correspondentie geeft ons een goed beeld van het sociale aspect 
van een diner of souper. Maar zij lijkt matig geïnteresseerd in wát er 
precies op tafel komt. Ze is niet wat je noemt een gourmande.  We weten 
nu wel dat ze van vis houdt en dat ze het liefst geen vlees eet en hecht 
aan Hollandse gerechten. Zij is ook zeer goed op de hoogte van de 
geneeskunde van haar tijd en adviseert veelvuldig haar vrienden en 
familieleden bij allerlei kwalen.

De Bataafse ambassade te Parijs door Josef Augustus Knip (1801-1802)

Bezorgd om het wel en wee van haar neefje Willem-René13, die na een 
verblijf van een jaar bij zijn tante in Colombier, in februari 1800 via Parijs 
naar Holland terugreist, kan Belle niet nalaten hem nog wat ‘nuttige’ tips 
mee te geven voor zijn verblijf in Parijs:

13 Willem-René van Tuyll van Serooskerken (1781-1835), zoon van Belle’s broer 
 Vincent en zijn vrouw Dorothea de Pagniet.
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… Allereerst moet je M. Schimmelpenninck bezoeken, [Ned. Ambassadeur 
in Parijs 1798-1804]. Ik raad je aan nergens anders te eten dan bij hem 
[…]. Je zou Benjamin Constant kunnen gaan opzoeken bij het Tribunaat 
[…]14. Ik geef je een recommandatie brief voor hem mee. Als jullie samen 
willen déjeuneren of dineren bij een restaurateur, is dat heel gemakkelijk, 
maar eet níet bij Mme de Staël…. (OC VI, brief 2108, tussen 10 en 15 febr. 
1800) 

Maria SCHOUTEN
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14 Benjamin Constant (1767-1830) was leider van de anti-napoleontische oppositie 
 in het Tribunaat, één van de vertegenwoordigende organen tijdens het consulaat,  
 naast Conseil d’État, Corps législatif en Sénat conservateur, het Tribunaat werd   
 opgeheven in 1807.
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Bon Appétit! Hoe koken in Frankrijk een kunst werd, 
1765-182515

Louis-Léopold Boilly, « Le Gourmand » (1822)

‘Herstellingsoorden’

Het is tegenwoordig moeilijk voor te stellen, maar ooit was Parijs 
berucht om de slechte kwaliteit van de in herbergen en eethuizen 
geserveerde maaltijden. Buitenlandse reizigers klaagden hierover steen 
en been. Maar ook de omstandigheden waaronder het voedsel moest 
worden genuttigd, waren verre van aangenaam. Gezeten aan één grote 
tafel (table d’hôte) aten stamgasten zowel als vreemdelingen, van iedere 
rang en stand, op vaste tijden en voor een vaste prijs wat de pot schafte. 
Afgezien van het gebrek aan kwaliteit en variatie in de gerechten waren 
ook de gedwongen conversaties met onbekenden en de slechte 
tafelmanieren van sommige disgenoten een bron van ergernis. Vrouwen 
zag men om deze reden zelden aan tafel; zij aten liever alleen in hun 
herbergkamer. 

15 Deze bijdrage is een uitgebreide versie van mijn artikel ‘Hoe koken een kunst werd  
 onder Napoleon’, Geschiedenis Magazine 53-8 (nov./dec. 2018) 24-27.
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Omstreeks 1765 deed zich in dit opzicht een nieuwe ontwikkeling voor. 
Van medische zijde werd toen gewezen op het belang van een goede 
spijsvertering voor een goede gezondheid. Het was daarom beter lichter 
en evenwichtiger te eten. Zware kost, zoals de rijk gevulde stoofpotten 
en vleespasteien die in de herbergen werden geserveerd, diende men 
te vermijden. Dit denkbeeld werd in Parijs in de praktijk gebracht in 
een nieuw soort etablissement waar een verkwikkend vleesextract kon 
worden gedronken, waardoor de klant – of patiënt? – kon herstellen van 
zijn door slecht voedsel verstoorde digestie. Deze bouillon noemde men 
‘restaurant’, wat letterlijk ‘hersteller’ betekent. Spoedig kreeg ook het 
etablissement waar de bouillon werd verstrekt deze naam.

De eerste Parijse ‘restaurants’ onderscheidden zich niet alleen van de 
herbergen en eethuizen door wat er werd geserveerd, maar ook door 
drie andere nieuwigheden. Allereerst kon men er op ieder gewenst 
tijdstip binnenlopen om een bouillon te drinken. Verder kon de klant 
kiezen uit verschillende vleesextracten, die elk met eigen prijs vermeld 
stonden op een gedrukte menukaart. Het opmerkelijkst was, ten slotte, 
dat de gasten niet plaatsnamen aan één grote table d’hôte, maar aan 
afzonderlijke tafeltjes, waar men alleen of in klein gezelschap zijn 
bestelling kon nuttigen, bediend door kelners en serveersters. 
Restaurants trokken een overwegend gegoede en ontwikkelde clientèle, 
onder wie ook talrijke vrouwen.

Gaandeweg breidde het assortiment zich uit met andere heilzaam 
geachte spijzen, zoals vis, eieren, rijstepap, gekookte groente en fruit. 
Vanaf de jaren tachtig gebeurde het onvermijdelijke. In de strijd om de 
klant overschreden de restaurants steeds vaker de grens tussen 
gezonde maaltijden en zware kost. Wel bleven zij zich onderscheiden door 
de genoemde op de persoonlijke voorkeuren van de klant gerichte 
dienstverlening: ruime openingstijden, keuze à la carte en eten aan 
aparte tafels. Bovendien kenden de restaurants een verzorgder interieur 
dan herbergen en eethuizen.
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Karikatuur, anoniem, van een gastronomische bijeenkomst in  restaurant 
« Le Gacque », rue de Rivoli in Parijs, gedurende het Eerste Franse Keizerrijk

Restaurants en Revolutie

De Franse Revolutie bracht opnieuw veranderingen. Daarmee wordt niet 
bedoeld – zoals vaak wordt beweerd – dat chef-koks van de 
aristocratische families, nadat hun meesters gevlucht of geguillotineerd 
waren, in de jaren negentig op grote schaal restaurants zouden hebben 
geopend. Dit is een mythe. Een gunstig gevolg dat wel op de omwenteling 
is terug te voeren, was het afschaffen van de gilden met hun beperkende 
regelgeving. Bedreigend was daarentegen dat, naarmate de Revolutie 
verder radicaliseerde, de machthebbers de restaurants met groeiende 
argwaan en afkeer bekeken. De luxueuze ambiance, verfijnde gerechten, 
individuele benadering en het gegoede publiek waren immers moeilijk te 
verenigen met de idealen van gelijkheid en broederschap. Waren 
restaurants geen broeinesten van contra-revolutionaire 
samenzweerders?

Toen er met de val van Robespierre, in de zomer van 1794, een einde 
kwam aan de bange jaren van het Schrikbewind, was de reactie een 
ongebreideld najagen van plezier en vertier. Vooral de bourgeoisie met 
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haar vele nieuwe rijken, zoals bankiers, advocaten, legerleveranciers 
en speculanten, die nu de macht in handen nam, gaf zich hieraan over. 
De Parijse restaurants boden daartoe volop gelegenheid. Aan het eind 
van de jaren negentig hadden zij hun oriëntatie op bouillons en andere 
heilzame spijzen allang achter zich gelaten.

In deze periode kenmerkten de restaurants zich door overvloed. Ten 
eerste was er een verbazingwekkende hoeveelheid en keur aan 
gerechten. De keuzemogelijkheden waren zelfs zo groot dat de 
menukaarten uitdijden tot kleine boekwerken. De aankleding van deze 
etablissementen getuigde eveneens van een ‘aristocratische’ overdaad. 
Dit gold zowel voor de inrichting van de eetzalen, met spiegels, zijden 
wandbespanning en kroonluchters, als voor de tafels, met damasten 
kleden en servetten, zilverwerk, porselein en kristal. Verder was ook het 
aantal restaurants in Parijs omstreeks 1800 overvloedig. Hoeveel het 
er precies waren, is niet bekend; naar verluidt waren er zo’n duizend à 
tweeduizend. De beroemdste etablissementen, zoals ‘Véry’, ‘Méot’, 
‘Beauvilliers’ en ‘Frères-Provençaux’, waren gevestigd onder de arcaden 
van het Palais-Royal, waar een belangrijk deel van het Parijse 
uitgaansleven zich toentertijd concentreerde.

Het debat over de smaak

Dit culinaire genieten beleefde een bloeitijd gedurende Napoleons 
Consulaat en Keizerrijk (1799-1814/15). Hiervoor waren twee redenen. 
Om te beginnen was er nauwelijks overheidsbemoeienis. In tegenstelling 
tot de revolutionaire regimes, die de luxe eetgelegenheden met 
argusogen hadden bekeken, koesterde Napoleons bewind namelijk de 
‘vrijheid van vermaak’. Zolang het ontwikkelde publiek discussieerde over 
een nieuwe roman, een getalenteerde operazangeres of een exquis 
gerecht, sprak het tenminste niet over politiek, zo luidde de cynische 
redenering. Of zoals Napoleon zelf het kort na zijn aantreden formuleerde:

Pendant qu’ils parleront de cela, ils ne bavarderont pas sur la politique, 
et c’est ce qu’il me faut; qu’ils s’amusent, qu’ils dansent, mais qu’ils ne 
mettent pas le nez dans les conseils du gouvernement.

De autoriteiten gingen zelfs zover dat zij in de pers welbewust culturele 
polemieken opzetten of aanwakkerden.
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De tweede reden voor de culinaire bloei aan het begin van de 
negentiende eeuw houdt verband met deze behoefte aan debat over 
mooie en aangename zaken. Daartoe behoorde namelijk ook de 
‘gastronomie’, een term die toen is gemunt. Want over vragen als welke 
gerechten het lekkerst zijn, hoe deze het beste klaar te maken en waar 
ze bij voorkeur te eten discussieerde men met ernst en passie. Hiermee 
trad een nieuw figuur in de openbaarheid, namelijk die van de gourmand: 
de culinaire fijnproever die niet eet om zijn honger te stillen, maar om wat 
hij eet te toetsen aan zijn delicaat-geschoolde smaak.

Het ‘debat over de smaak’ werd in deze jaren gedomineerd door 
Alexandre Grimod de la Reynière (1758-1837), die men de eerste culinair 
journalist zou kunnen noemen. Deze ergerde zich aan het gebrek aan 
savoir-manger bij de door de Revolutie omhooggevallen nieuwe rijken. 
Door deze parvenus op de heerlijkste gerechten te wijzen en naar de 
beste restaurants te leiden, wilde Grimod hen opvoeden van 
onverschillige veelvraten tot fijnzinnige lekkerbekken.

Met dit doel voor ogen publiceerde Grimod – een voormalige 
theaterrecensent – tussen 1803 en 1812 jaarlijks een enkele honderden 
bladzijden tellend boekwerk: de Almanach des Gourmands. In deze ‘Gids 
voor Lekkerbekken’ besprak hij alles wat met eten, eetgelegenheden en 
delicatessenwinkels in Parijs te maken had. Als zelfbenoemde ‘Ministre de 
la Gueule’ legde Grimod hierin regels vast voor de kunst van het tafelen 
en prees en bekritiseerde hij nieuwe gerechten. Dit laatste deed hij, 
omwille van de objectiviteit, in samenspraak met een twaalfkoppige ‘Jury 
de Dégustateurs’, die iedere dinsdag de door restaurateurs en traiteurs 
voorgeschotelde spijzen gedurende een vijf uur durend diner vakkundig 
beoordeelde.

Met de Almanach legde Grimod de grondslag voor de gastronomische 
kritiek, niet in de laatste plaats door de hierin opgenomen 
restaurantbesprekingen, waarvan hij de bedenker was. De recensies in 
zijn gids golden als toonaangevend en gezaghebbend. Reputaties konden 
met één zin worden gemaakt of gebroken. De Almanach groeide uit tot 
een indertijd veelgelezen en veelbesproken standaard-naslagwerk voor 
de inwoners van Parijs en voor de daar verblijvende buitenlanders, en 
eigenlijk voor de gourmands in heel Europa. Welbeschouwd was de 
Almanach een voorloper van de Michelingids.
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Napoleon aan tafel

Tijdens het Consulaat en Keizerrijk bloeide de gastronomie niet alleen 
in de Parijse toprestaurants. Ook in regeringskringen werden aan tafel 
indrukwekkende culinaire prestaties verricht. Overigens was hiervan in 
Napoleons paleizen slechts in beperkte mate sprake. Natuurlijk waren 
daar bij gelegenheid de grote staatsbanketten en de met veel 
ceremonieel omgeven grand couverts, waarbij de Keizer en zijn 
verwanten onder het toeziend oog van vele toeschouwers en public de 
maaltijd gebruikten. Maar voor bescheidener diners moest men niet bij 
Napoleon zijn. De haute cuisine was aan hem niet besteed.

Tot aan zijn dertigste leefde Napoleon vrijwel onafgebroken te midden van 
soldaten, in garnizoenen, kazernes en legerkampen. Dit verklaart waarom 
hij weinig belangstelling had voor gastronomische genoegens of 
tafelmanieren. Eten was voor hem corvée, een noodzakelijk kwaad dat 
hem van belangrijker zaken afhield. Als militair was Napoleon – zeker 
wanneer hij op veldtocht was – gewend te eten, wanneer het hem 
uitkwam of wanneer hij trek kreeg. Hij at haastig. Zelfs in gevangenschap 
op Sint-Helena gunde hij zich hiervoor de tijd niet. Snel schrokte hij dan 
naar binnen wat hem werd voorgezet, niet zelden met maagpijn als 
gevolg.

Hierin veranderde weinig, nadat hij in 1799, met de titel Eerste Consul, 
president van de Franse Republiek was geworden. ’s Ochtends dronk 
Napoleon slechts een of twee koppen sterke koffie, zonder suiker, en met 
hoogstens een biscuitje. Het middagmaal gebruikte hij altijd tussen de 
werkzaamheden door in zijn kabinet. Al etend ontving hij dan ambtenaren 
en militairen die voor hem bleven staan. ’s Avonds dineerde hij gewoonlijk 
een half uurtje met zijn echtgenote. Op zondagavond zaten daarbij ook 
zijn in Parijs aanwezige familieleden aan.

In plaats van met vork of lepel at Napoleon zijn leven lang liever met zijn 
vingers, die hij afveegde aan vest of broek. Zodra hij klaar was met eten, 
verliet hij de tafel, zelfs bij galadiners. Napoleon was een lekkerbek noch 
een veelvraat. Eenvoudige, burgerlijke gerechten genoten zijn voorkeur. 
Hij at graag kip – zoals de speciaal voor hem bedachte Poulet à la 
Marengo – en hij hield ook erg van schaapskoteletjes, rode poon, 
bloedworst met appelcompôte bestrooid met kaneel en van macaroni 
met Parmezaanse kaas. Bij de groente waren tuinbonen en linzen 
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favoriet. Hij was dol op waterijs als nagerecht of tussendoor. Uiterst 
matig met alcohol dronk Napoleon per dag nooit meer dan een halve fles 
wijn, altijd Chambertin, rijkelijk aangelengd met zeer koud water.

Twee beroemde ‘amphitryons’. Links: Jean-Jacques de Cambacérès, tweede 
consul en daarna aartskanselier tijdens het Tweede Franse Keizerrijk. Rechts : 
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, minister van Buitenlandse Zaken

Gastheren namens Frankrijk

Napoleon zelf mocht dan weinig op hebben met de genoegens van het 
tafelen, hij zag hiervan wel degelijk de noodzaak in voor de representatie 
van zijn regime in het algemeen en voor de diplomatie in het bijzonder. De 
taak om met regelmaat gasten uit binnen- en buitenland tijdens 
overvloedige en luxueuze diners te fêteren vertrouwde hij daarom toe 
aan zijn naaste medewerkers Cambacérès en Talleyrand. Beiden genoten 
de reputatie van voortreffelijk gastheer, of – om de indertijd gangbare 
term te gebruiken – van amphitryon.

Jean-Jacques de Cambacérès (1753-1824), Napoleons Tweede Consul 
en diens Aartskanselier tijdens het Keizerrijk, kreeg van zijn meester een 
duidelijke opdracht: ‘Recevez bien surtout ; c’est au nom de la France!’ 
Dienovereenkomstig hield hij zijn officiële, met pracht en praal omgeven 
diners wekelijks op dinsdag en zaterdag. Daarbij toonde Cambacérès zich 
een strenge gastheer. De genodigden werden geacht precies op tijd 
aanwezig te zijn: om zes uur gingen de deuren van de eetzaal 
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onherroepelijk dicht en kon men er niet meer in.

Binnen zaten dan vijftig gasten – onder wie nooit meer dan twee 
vrouwen! – aan een lange, prachtig gedecoreerde tafel om tijdens een 
uren durende maaltijd de vaak zestien gerechten per gang tot zich te 
nemen. Dit diende te geschieden met de grootst mogelijke ernst 
en toewijding. Dit gold in de eerste plaats voor Cambacérès zelf. 
Plechtstatig sneed hij voor ieder van zijn gasten het vlees voor; en 
behendig fileerde hij de vis. Als ware gourmand eiste hij vervolgens stilte 
en concentratie van de genodigden, terwijl zij de gerechten nuttigden. 
En hij zag erop toe dat zij hun bord helemaal leeg aten. Bij hem was het 
savoureren van gerechten een religie, en in de kerk wordt niet 
gesproken. Er werd hoogstens gefluisterd, hoewel ook dat niet altijd 
werd gewaardeerd. ‘Parlez donc plus bas’, beet hij eens één van zijn 
gasten toe, ‘En vérité, on ne sait plus qu’on mange!’ Cambacérès’ rijk 
voorziene tafel verdiende de hoogste lof met specialiteiten als 
Corsicaanse merels, hazenstaartjes en – de huisspecialiteit – patrijzen, 
waarvan de ene helft was gegrild en de andere helft gebraden.

Dat Cambacérès zijn taak als amphitryon zo serieuze opvatte, 
amuseerde Napoleon. En grappende wijs omschreef hij het culinaire 
onderscheid tussen hem als Eerste Consul en zijn beide mede-consuls op 
de volgende treffende wijze:

Voulez-vous dîner comme un soldat, dînez chez moi. Si vous voulez dîner 
comme un gueux, dînez chez Lebrun. Mais si vous voulez dîner comme un 
roi, dînez chez Cambacérès.

Dat men bij Cambacérès heerlijk kon eten, staat vast. Maar of de 
maaltijden ook gezellig waren, is twijfelachtig. Heel anders ging het 
er aan toe bij de officiële diners die minister van Buitenlandse Zaken 
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838) organiseerde. Hij 
kreeg van Napoleon de opdracht:

Recevez, donnez un dîner de trente-six couverts quatre fois par se-
maine. Que tout ce que la France compte d’hommes de valeur et d’amis 
étrangers y soient conviés.

Voor Talleyrand was dit geen grote opgave. Voor deze in wezen 
achttiende-eeuwse grand seigneur en levensgenieter was dineren een 
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essentieel onderdeel van zijn bestaan. Nooit had hij daarom grotere 
ontbering moeten verduren, dan toen hij tijdens de Revolutie als balling 
in de Verenigde Staten verbleef, een land, zo klaagde hij, met weliswaar 
zesendertig godsdiensten, maar met maar één saus!

Overeenkomstig Napoleons wens, gaf Talleyrand viermaal per week 
galadiners voor hoogwaardigheidsbekleders en buitenlandse diplomaten, 
wetenschappers en kunstenaars. Als een ware amphitryon zorgde hij 
dat zowel de inrichting van de eetzaal als van de tafel tot in de puntjes 
verzorgd was. Kosten noch moeite werden daarbij gespaard. Het hoofd 
van zijn keuken mocht onbeperkt geld uitgeven voor de bereiding van de 
achtenveertig gerechten die er tijdens iedere maaltijd werden 
geserveerd.

Ruim tevoren begaf Talleyrand zich naar de keuken om daar met het 
personeel de details van de maaltijd door te nemen. En om hun kookkunst 
’s avonds ten volle recht te kunnen doen, hield Talleyrand het overdag 
bij een paar koppen kamillethee en nuttigde hij ’s middags slechts een 
soepje. Aan tafel toonde hij zich volleerd in het voorsnijden van vlees en 
gevogelte, waarvan hij iedere gast met de hoffelijkste woorden een stuk 
aanreikte. Bovendien weidde hij met uiterste welsprekendheid uit over de 
kwaliteiten van de verschillende gerechten én over de wijnen, want 
Talleyrand was een groot kenner. Bordeaux was zijn favoriet, en in die 
streek bezat hij ook een eigen wijngaard. Naar verluidt was zijn 
wijnkelder superieur aan die van de Keizer.

Voor de bon vivant Talleyrand waren dineren en converseren 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. In tegenstelling tot de maaltijden 
van Cambacérès – met wie hij in dit opzicht in voortdurende competitie 
verkeerde – werd aan zijn tafel dus niet gezwegen. Dit had overigens 
nog een andere reden. Voor de minister van Buitenlandse Zaken dienden 
feestelijke maaltijden namelijk niet alleen een sociaal, maar óók een 
politiek doel. Talleyrand gold als de grootmeester van de diplomatie en 
als zodanig huldigde hij het adagium dat ‘il n’y a pas de bonne diplomatie, 
sans bonne cuisine’. Zijn bedienden kregen opdracht aan tafel luistervink 
te spelen en alles wat zij daar hoorden na afloop aan hem over te brieven. 
Onder de gasten waren uiteraard vele diplomaten, die – diep onder de 
indruk – de faam van de Franse gastronomie in het buitenland 
verbreidden.
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De koning van de koks

Talleyrand beschikte over een unieke troef. Aan het hoofd van zijn 
immense keuken met uiteindelijk zo’n tachtig personeelsleden stond 
namelijk twaalf jaar lang Antonin Carême (1784-1833). Hoewel zijn 
achternaam anders doet vermoeden – ‘Carême’ betekent ‘Vastentijd’ – 
was hij de onbetwiste topkok van zijn tijd. Zijn bijdragen aan de Franse 
kookkunst zijn meervoudig.

Om te beginnen bracht Carême de pâtisserie tot ongekende hoogte, in 
het bijzonder de zogeheten pièces montées. Dit waren spectaculaire 
constructies van cake, nougat, chocola, marsepein, meringues, 
amandelspijs en gesponnen suiker, soms wel tientallen centimeters 
hoog, die bedoeld waren als tafelversiering. Bij Carême hadden deze 
vaak de vorm van Griekse tempels, Chinese pagodes, Indische paviljoens, 
Romeinse ruïnes of fantasie-bouwwerken. Hij maakte hiervan een hele 
studie en schreef er een boek over met wel honderdvijfentwintig 
ontwerpen. Deze benadering hing ten nauwste samen met zijn 
opmerkelijke opvatting over de pâtisserie als kunstvorm. ‘Les Beaux-Arts 
sont au nombre de cinq’, zo beweerde hij: ‘la peinture, la musique, la 
poésie, la sculpture et l’architecture, laquelle a pour branche principale la 
pâtisserie’. Carême was dan ook verguld met de bijnaam die zijn 
indrukwekkende pièces montées hem bezorgden. De ‘Palladio van 
de Pâtisserie’ noemde men hem, met verwijzing naar de beroemde 
zestiende-eeuwse Italiaanse architect.

Carême was tot de kookkunst gekomen vanuit de pâtisserie; hij was 
namelijk opgeleid als banketbakker. Eenmaal werkzaam in de keuken van 
Talleyrand zag hij het al snel als zijn taak het ambacht van chef-kok te 
verheffen tot een kunstzinnig beroep. Om deze onderscheidende, 
artistieke status in de praktijk tot uitdrukking te brengen introduceerde 
hij de voorloper van de witte koksmuts (la toque) voor de chef de cuisine 
en diens directe ondergeschikten.

Belangrijker waren echter Carême’s theoretische bijdragen. Volgens hem 
diende een chef-kok te beschikken over een specialistische, exclusieve 
kennis. Hij moest zich een eigen corpus van regels en technieken eigen 
maken. Om deze reden publiceerde Carême een groot aantal boeken, 
waarin hij de bestaande culinaire kennis ordende en bereidingswijzen 
uitlegde. Zo ontwierp hij een systematiek voor de classificatie van sauzen 
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in vier basiscategorieën. Ook stelde hij een lijst samen van op 
menukaarten te gebruiken culinaire termen. Orde, standaardisatie en 
rationaliteit, daar hechtte Carême aan: ‘Je veux avant tout de l’ordre et 
du goût’.

Overtuigd van de superioriteit van de Franse haute cuisine droeg 
Carême deze na de val van Napoleon in 1814, uit over de grenzen. Als 
chef-kok was hij onder anderen korte tijd in dienst van de Russische 
tsaar Alexander I, de Oostenrijkse keizer Frans I, en de prachtlievende 
Britse prins-regent, na 1820 koning George IV. Daarom noemde men 
Carême ‘Le roi des chefs et le chef des rois’.

Drie culinaire beroemdheden V.l.n.r.: Alexandre Grimod de la Reynière, Antonin 
Carême en Jean-Anthelme Brillat-Savarin

‘Het wezen van de smaak’

De culinaire publicaties van zowel Carême als Grimod de la Reynière 
waren instrumenteel van aard. Hun teksten dienden een specifiek doel. 
Terwijl eerstgenoemde wilde bevorderen dat gerechten in de keuken op 
de best mogelijke wijze werden bereid, wierp laatstgenoemde zich op als 
de leidsman en opvoeder van degenen die aan tafel de gerechten 
nuttigden. ‘The proof of the tasting was in the writing’, merkte de Britse 
culinair historica Rebecca Spang in dit verband puntig op. Als zodanig 
staan Carême en Grimod tegenover Jean-Anthelme Brillat-Savarin 
(1755-1826), die als derde ster schitterde aan het gastronomische 
firmament van de vroege negentiende eeuw. Voor deze magistraat en 
levensgenieter diende de culinaire tekst namelijk geen doel, maar was 
zij een doel op zich. Zijn aandacht richtte zich op de sociale en culturele 
context van de maaltijd.
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Als culinair auteur liet Brillat-Savarin overigens pas kort voor zijn dood 
van zich horen. Pas in 1826 publiceerde hij zijn Physiologie du goût. 
Geschreven in een lichtvoetige stijl heeft het boek een nogal brokkelige 
compositie. In feite is het een verzameling epigrammen, anekdotes, 
herinneringen en beschouwingen over zulke uiteenlopende zaken als 
voeding, obesitas, spijsvertering, frituren, truffels, asperges, chocolade of 
de ‘Poularde de Bresse’. Puttend uit zijn jarenlange ervaring, opgedaan bij 
besloten diners, als die van Cambacérès, en in de luxueuze restaurants 
van het Palais-Royal, overpeinst Brillat-Savarin in zijn Physiologie du 
goût de zintuiglijke genoegens van het tafelen: de geurige gerechten, de 
smakelijke ingrediënten, de oogstrelende tafeldecoratie, de 
onderhoudende disgenoten. Voor hem is het gezelschap met wie men 
at en de ambiance, waarin men at even belangrijk – en soms, zo lijkt het, 
zelfs belangrijker – dan wat men at.

Physiologie du goût groeide uit tot een klassiek werk, dat nog altijd wordt 
herdrukt en in vele talen – waaronder het Nederlands – is vertaald. Het 
bezorgde Brillat-Savarin blijvende faam als ‘Prince des Gastronomes’. Het 
beroemdst zijn de twintig aforismen waarmee het boek opent en die zo 
vaak worden geciteerd dat sommige tot clichés zijn geworden, zoals:

‘Un dessert sans fromage est une belle à qui il manque un œil’.
‘La qualité la plus indispensable du cuisinier est l’exactitude; elle doit 
être aussi celle du convié’.
‘La maîtresse de la maison doit toujours s’assurer que le café est 
excellent ; et le maître que les liqueurs sont de premier choix’.
‘Convier quelqu’un, c’est se charger de son bonheur pendant tout le 
temps qu’il est sous notre toit’.
‘Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es’.

Besluit

De leidende positie die de Franse kookkunst aan het begin van de 
negentiende eeuw in de culinaire wereld verwierf, zou zij behouden. 
Sterker nog, daarna stonden steeds weer nieuwe Franse meester-koks 
op die de haute cuisine moderniseerden en vervolmaakten. Auguste 
Escoffier (1846-1935) en Paul Bocuse (1926-2018) zijn van hen de 
belangrijksten. Zij zorgden ervoor dat het primaat van de Franse 
gastronomie tot op heden onaangetast is gebleven.

Jos GABRIËLS
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« Envoyer de la musique à Turin c’est envoyer de l’eau à la 
fontaine. N’importe, les ruisseaux passent leur vie à grossir 
les rivières »

C’est ainsi qu’Isabelle de Charrière caractérise sa contribution à l’opéra, 
un art qu’elle prisait par-dessus tous, et auquel elle consacra une 
énergie considérable entre 1784 et 1793, la décennie d’ailleurs la plus 
créative de sa vie d’auteur, quand elle écrivit la plupart de ses romans, 
pièces de théâtres et pamphlets politiques. Elle composa aussi neuf 
opéras, dont il ne nous reste malheureusement que peu de vestiges - 
deux livrets complets, quelques fragments de livrets, mais aucune 
partition musicale - ce qui a fait dire à Jeroom Vercruysse, responsable 
de l’édition des œuvres théâtrales d’Isabelle de Charrière, que « ses 
opéras sont justement négligeables pour ceux qui ne se sentent pas 
une vocation d’archéologue. » 16  C’est en effet un handicap majeur pour 
l’étude d’opéras de ne pas en avoir la musique, car sans la musique il est 
impossible d’en juger la qualité. Isabelle de Charrière était la première 
à l’admettre, écrivant dans la postface d’un de ces opéras : « Le grand 
mérite [d’un tel] ouvrage est dans l’accord des paroles et de la musique 
faits à la fois et dans un même esprit et par une même impulsion. 
Corrigés et arrangés l’un par l’autre, le poème paraîtra beaucoup plus à 
son avantage quand il sera écouté avec sa musique que tout seul ; et cet 
avantage qu’il aura ne sera pas un fard, une tricherie, puisqu’au théâtre il 
ne paraîtra aussi qu’avec sa musique. »17

Cependant quand mon co-auteur, le musicologue Robert Adelson, et 
moi-même, entreprirent la rédaction de notre ouvrage sur le succès 
inattendu de femmes compositrices et librettistes d’opéras à la fin du 
XVIIIe siècle, nous n’hésitèrent pas un instant à consacrer toute la 
deuxième partie de notre livre à Isabelle de Charrière, tant nous 
estimions que sa contribution en tant que compositrice et librettiste 
était importante pour l’histoire de l’opéra. A cet effet, notre travail, 
comme l’a suggéré Jeroom Vercruysse, a dû être celui d’archéologues 
essayant de reconstruire ses intentions musicales à partir de ses livrets 
et de sa correspondance, deux sources extrêmement riches en propos 
sur la musique. En parallèle, nous nous démenons depuis 20 ans pour

16 Charrière, Œuvres Complètes, vol. VII, 12.
17 Postface au livret de Zadig, 7 avril 1792. Voir Charrière, Œuvres Complètes, vol. VII,  
 p. 244.
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essayer de retrouver ses partitions perdues, poursuivant chaque piste 
possible, autant en Suisse, qu’en France ou en Italie, mais ces recherches 
sont malheureusement restées vaines jusqu’à présent. 

Par le passé j’ai parlé à votre Association plutôt de l’aspect sociologique 
de l’activité d’Isabelle de Charrière dans le domaine de l’opéra - quels 
obstacles elle avait eu à surmonter d’abord pour apprendre et ensuite 
se perfectionner dans la musique, pour s’entourer de gens expérimentés 
dans l’opéra pour essayer de faire représenter ses opéras ; et 
pourquoi le champ culturel de l’opéra était une arène si périlleuse pour 
elle. Aujourd’hui, je me focaliserai plus particulièrement sur l’analyse de 
ses livrets, non seulement pour découvrir les sujets qui l’ont intéressées, 
mais aussi pour montrer que même dans l’absence de partitions nous 
pouvons nous faire une idée de la musique qu’elle avait envisagée pour 
ses opéras. Nous procéderons chronologiquement pour voir ce que 
chacun de ses livrets nous apprend à cet égard. De son premier livret, 
L’Incognito écrit en 1784 pas le moindre fragment ne nous est 
parvenu et je me reporte donc à la correspondance pour nous éclairer 
sur l’intrigue de cet opéra. Elle envoie son livret à son ami mélomane, 
Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres, alors diplomate à Turin, pour lui 
demander de l’aider à trouver un compositeur qui puisse mettre son 
livret en musique. Elle lui écrit qu’elle prend cette initiative « en 
rougissant » et que même la taille physique du livret lui semble 
« indécente ».18  Dans cette optique, le titre même de cet opéra 
- L’Incognito - est révélateur de son désir de rester anonyme. L’intrigue 
porte sur deux diplomates voyageant sous déguisements, l’un en tant 
que prince, l’autre comme serviteur. Avec une retenue qui nous paraît 
exagérée, elle confie à Chambrier craindre que ce sujet ne le 
compromette, car n’est-il pas lui-même diplomate ? Cependant il est 

18 « Si vous me demandiez pourquoi ma délicatesse, celle qui me faisait craindre de  
 vous faire entrer pour quelque chose dans une chose où les princes sont nommés, 
 ne se soutient pas, c’est dirai-je, parce qu’on m’a dit qu’elle était excessive et  
 déplacée. Supposez qu’après avoir lu vous ne soyez pas de cet avis, que vous  
 approuvassiez ma discrétion que vous me blâmiez d’y avoir renoncé, je croirai  
 monsieur que ma première pensée était la bonne et je vous serai fort obligée de  
 vous y tenir ; en ce cas-là vous garderez s’il vous plaît le paquet jusqu’à ce qu’il se  
 présente une occasion de me le renvoyer. Ne voulant plus tenter d’en faire aucun  
 usage, il sera aussi bien entre vos mains qu’entre les miennes. Il est si gros que  
 son premier aspect présente déjà l’idée d’une indiscrétion. » Charrière, Œuvres  
 Complètes, vol. II, p. 463-464 (lettre d’Isabelle de Charrière à Jean-Pierre de  
 Chambrier d’Oleyres, 4 mai 1785).
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clair de sa lettre qu’elle veut absolument porter son livret à la scène. 
Ayant envoyé elle-même le livret à un théâtre à Paris - sans succès, il lui 
a été envoyé - elle s’adresse à Chambrier pour qu’il l’aide à trouver une 
autre solution.

Elle lui explique ses idées sur le genre de musique qui conviendrait selon 
elle à ce livret. Comme elle préfère la musique italienne à la française, elle 
est prête à travailler avec un compositeur italien, même si elle se rend 
compte que cela risque de poser des problèmes de communication. Car 
elle tient avant tout à ce que son texte - en français, bien sûr - soit mis 
en valeur par la musique. Chambrier lui suggère le célèbre compositeur 
napolitain Domenico Cimarosa (1749-1801)19. Charrière envoie donc à 
Cimarosa les paroles d’une ariette et d’un duo de son opéra, et au-delà 
de toute attente - car Cimarosa était un compositeur extrêmement 
demandé à cette époque ; l’un des compositeurs d’opéra comiques les 
plus joués en Europe, dont Il matrimonia segreto, par exemple, est 
représenté encore aujourd’hui - celui-ci accède à sa requête. Ses deux 
morceaux pour L’Incognito arrivent au Pontet à la fin du printemps 1785 
et sont très appréciés par l’entourage mélomane d’I. d C, qui organise 
tout de suite une audition pour les entendre.20  Étonnamment , Charrière 
ne semble pas avoir partagé l’enthousiasme général, et émet de 
sérieuses réserves à l’égard des airs de Cimarosa quand elle écrit à 
Chambrier. Elle lui explique que Cimarosa n’a pas suivi assez 
scrupuleusement ses indications et s’est permis « trop de licences 
musicales. » 21 Elle est probablement frustrée que sa contribution se 
limite au seules paroles des airs. N’avait-elle pas écrit à Chambrier 
quelques semaines plus tôt: « Que ne puis-je faire [la musique moi-même]! 
Je me donnerais à moi un grand amusement et j’épargnerais de la peine 
aux autres. » 22  D’autre part, elle se rend compte que Cimarosa étant à 
Naples et elle au Pontet, ils ne seraient jamais de vrais collaborateurs, 
elle qui rêvait d’une collaboration comme celle des peintres dans un 
même atelier : « Pourquoi deux musiciens ne travailleraient - ils pas 

19 Cimarosa composera en 1792 Il Matrimonio segreto, son opéra-comique le plus  
 connu et toujours à l’affiche aujourd’hui
20 Charrière, Œuvres Complètes, vol. II, p. 470 (lettre d’Isabelle de Charrière à 
 Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres, 2 juillet 1785).
21 Charrière, Œuvres Complètes, vol. II, p. 470 (lettre d’Isabelle de Charrière à 
 Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres, 2 juillet 1785).
22 Charrière, Œuvres Complètes, vol. II, p. 463 (lettre d’Isabelle de Charrière à 
 Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres, 4 mai 1785)
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ensemble comme jadis deux peintres flamands ou hollandais ont travaillé 
au même tableau ? » 23 D’après elle, un opéra ne pouvait se faire sans une 
telle collaboration intime, car « le grand mérite d’un tel ouvrage est dans 
l’accord des paroles et de la musique » (postface de Zadig).

Charrière retira de cette première tentative de collaboration la 
conviction qu’elle avait absolument besoin de pourvoir à son éducation 
musicale. En automne 1785 elle commence à s’informer sur les 
possibilités de faire un séjour prolongé dans une des capitales musicales 
européennes, où elle pourrait non seulement recevoir des leçons de 
musique, mais aussi rencontrer des compositeurs, et se mettre au 
courant du répertoire lyrique. Elle pense d’abord aller à Turin, où 
Chambrier peut l’aider à trouver un logement la présenter au grand 
monde turinois, y compris le monde musical, mais se décide finalement 
pour Paris. Elle y arrive dès janvier 1786, ce qui montre sa détermination. 
De ses dix-huit mois à Paris (dont douze sans son mari), il ne nous reste 
malheureusement que deux lettres, mais celles-ci sont riches 
d’information. A son frère Vincent, elle écrit : « Vous demandez quelle est 
ma manière de vivre [...]. Tous les jours six ou huit ou dix heures à mon 
clavecin ; ce n’est pas un goût, c’est une fureur. Tous les jours, je fais un 
menuet, un allegro ou un andante. [...] Je ne fais autre chose [que la 
musique], ayant pour cela le plus admirable secours dans la personne 
d’un jeune compositeur allemand [non identifié mais peut-être Johann 
Vogel 1756-1788]. On a gravé de moi, ou de nous, 9 sonates de clavecin, 
on en grave 6 autres ; il y en a plusieurs encore à graver et je viens de 
faire des trios de violon. [...] Sitôt que je me lève et jusqu’à minuit ou une 
heure, il n’est plus question que de musique… Je sors peu, quand je sors, 
c’est pour aller au spectacle. » 24  L’autre lettre est adressée à 
Chambrier ; elle lui écrit qu’elle continue à travailler à l’Incognito, cette 
fois avec l’aide de Florido Tomeoni (1755-1820), un compositeur italien de 
qui elle prend des cours de composition. Outre Tomeoni et le 
compositeur allemand dont elle parle dans sa lettre à Vincent, elle 
fréquente aussi le compositeur Niccolò Zingarelli (1752-1837). Mais sa 
plus précieuse éducation musicale vient de la fréquentation des opéras 
parisiens. Dans les lettres qui subsistent, elle ne précise pas à quels 
spectacles elle a assisté, mais il est probable qu’elle a assisté aux opéras 

23 Charrière, Œuvres Complètes, vol. III, p. 113. Lettre d’Isabelle de Charrière à 
 Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres, 7 novembre 1788).
24 Charrière, Œuvres Complètes, vol. II, p. 500 (lettre d’Isabelle de Charrière à son  
 frère Vincent, 9 novembre 1786).
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à succès de compositeurs tels qu’ André Grétry, Nicolas Méhul, 
Christoph Willibald Gluck ou Niccolo Piccini. Par ailleurs, elle n’aurait pas 
pu ignorer les opéras de compositrices telles que Lucile Grétry, Florine 
Dezède ou encore Marie-Emmanuelle Bayon-Louis, car ces opéras de 
femmes étaient une grande nouveauté et une attraction dans le monde 
de l’opéra. Nous supposons que le fait d’avoir été exposée à ces opéras 
créés par des femmes l’a encouragée dans son propre projet. Par 
ailleurs, sa présence à Paris lui a permis de se familiariser avec les 
procédures de soumission et de production d’un opéra, bien plus 
compliquées que ce qu’elle n’avait cru deux ans auparavant, quand elle 
pensait que c’était suffisant de simplement envoyer son livret l’Incognito 
à un théâtre parisien pour le faire représenter.

Voyons maintenant comment elle a mis à profit ce qu’elle a appris à Paris 
dès son retour au Pontet. Dès l’automne 1787, elle mentionne deux 
nouveaux opéras dans sa correspondance : Pénélope et les Phéniciennes. 
De Pénélope il ne reste qu’un bref fragment, mais il est intéressant, car il 
montre son attachement au thème de la femme forte essayant de 
conjurer un destin conventionnel. L’idée de cet opéra lui est peut-être 
venue d’un opéra qu’elle aurait vu à Paris, Pénélope (1785) de Nicolò 
Piccini (sur un livret de Jean-François Marmontel), mais elle a donné à 
l’intrigue une tout autre focalisation.25  Alors que le livret de Marmontel 
porte sur le retour d’Ulysse à Ithaque et sur la vengeance d’Ulysse 
contre les prétendants de Pénélope, Charrière focalise le sien sur 
Pénélope qui tente elle-même d’éloigner ses prétendants. Comme 
ceux-ci ont décidé que l’un d’eux l’épouserait dès qu’elle aurait terminé 
de tisser le linceul de son beau-père Laërte, elle ruse pour prolonger son 
travail de tissage : le soir elle défait ce qu’elle a tissé le jour. Cependant, 
sa ruse ne lui offre qu’un refuge fragile, car ses persécuteurs finissent 
par détruire son métier à tisser et annoncent qu’ ils n’attendront pas 
plus longtemps et joueront sa main la nuit-même. Le fragment du livret 
s’interrompt sur ces faits et nous ne savons pas si Charrière lui donna 
une suite.

En même que Pénélope, elle travaille aux Phéniciennes, une tragédie 
lyrique aux dimensions ambitieuses : trois actes, des chœurs, des 

25 Au XVIIIe siècle les œuvres littéraires prenant pour sujet la famille d’Ulysse sont  
 populaires grâce au roman initiatique Les Aventures de Télémaque de Fénelon  
 (1699).
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récitatifs en vers, un ballet et des effets scéniques. Ce livret a survécu 
dans son intégralité parce que Charrière le fit imprimer en 1788 
- anonymement et à ses propres frais - , essayant ainsi une nouvelle 
stratégie pour convaincre de potentiels compositeurs de collaborer avec 
elle. Le livret contient plusieurs indications au sujet de la musique qui 
vont bien au-delà de l’habituelle délinéation que fait un librettiste entre 
récitatif et air. Ainsi, Charrière marque « en chant » lorsque le récitatif 
cède à un arioso, et « en canon » quand un duo doit être chanté en canon. 
Elle indique le moment où les intermèdes musicaux doivent apparaître 
et donne leur tempi - tel qu’ « andante » ou « allegro » - et leur caractère - 
comme « fanfare » ou « musique guerrière ». Le sujet de cet opéra, la clarté 
de l’intrigue et le rôle participatif du chœur révèlent l’influence de Gluck. 
Comme lui, Charrière était attirée par les tragédies d’Euripide 
récemment traduites en français. Mais son choix des Phéniciennes la 
place à part parmi les autres librettistes ; il s’agit de la plus longue et de 
la plus complexe des tragédies d’Euripide qui n’avait jamais été mise en 
musique.

Sur quoi porte l’intrigue des Phéniciennes ? Inspiré par une traduction 
de la tragédie d’Euripide, faite en 1782 par le Genevois Pierre Prévost, 
l’opéra Les Phéniciennes prend son nom du chœur des Phéniciennes, 
témoins de la querelle tragique pour le trône de Thèbes entre les deux 
fils d’Œdipe, Étéocle et Polynice.26 Les Phéniciennes, dont le chœur ouvre 
l’opéra, sont des prêtresses d’Apollon en chemin vers Delphes ; elles sont 
bloquées à Thèbes par la guerre. Elles n’ont aucun lien avec l’intrigue, 
mais proclament leur sympathie pour les malheureux habitants de 
Thèbes, en particulier les mères qui sont condamnées à perdre leurs 
enfants dans une guerre absurde. Jocaste, la mère d’Étéocle et de 
Polynice, secondée tant bien que mal par leur sœur Antigone, se démène 
pour réconcilier ses fils et empêcher une guerre fratricide. Comme 
Pénélope, cette tragédie est gynocentrique, voire féministe, car 
Charrière se concentre sur les personnages féminins, et conteste les 

26 Pierre Prévost (1751-1839) était un philosophe genevois, ami de J.-J. Rousseau,  
 qui se distingua non seulement en tant que traducteur d’Euripide, mais aussi  
 pour ses contributions à la physique et à l’économie politique (traductions d’Adam  
 Smith et Malthus).  Charrière utilisa sa traduction des Phéniciennes (1782).   Il en  
 fut flatté et déclara qu’elle serait en mesure de « faire à coup sûr [sa] réputation  
 en entreprenant cet ouvrage. » Charrière, Œuvres Complètes, vol. III, p. 105, lettre  
 de Pierre Prévost à Isabelle de Charrière, 7 octobre 1788
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valeurs traditionnelles et masculines de la tragédie historique : le 
patriotisme et l’héroïsme militaire. A l’acte III un ballet montre les 
Phéniciennes intercédant au cours d’une bataille. Ce ballet, le seul de 
l’opéra, représente avec force le plaidoyer des femmes pour la 
réconciliation et la paix. Jocaste est inspirée par l’exemple des 
Phéniciennes : n’ayant pas confiance dans les vagues promesses de paix 
des hommes, elle traîne Antigone sur le champ de bataille où elles se 
placent entre Étéocle et Polynice afin d’empêcher la guerre. Pour le 
dénouement le livret de Charrière se démarque des conventions de la 
tragédie lyrique des années 1780, car au lieu de changer la fin tragique 
d’Euripide en une fin heureuse, fruit d’un deus ex machina, comme le 
faisait Gluck dans ses opéras, l’œuvre prend fin - comme la tragédie 
originelle - avec le suicide de Jocaste, après la mort de ses deux fils sur 
le champ de batailles.

Elle envoya son livret imprimé à plusieurs compositeurs, tous de grande 
renommée : Antonio Salieri, Giuseppe Sarti, Carl Heinrich Graun, 
Cimarosa, et même Mozart. Elle se plaint à Chambrier que « Mozart ne 
[se soit] pas donné la peine de [lui] répondre », mais il est peu probable 
que Mozart ait jamais reçu son livret, qu’ elle avait envoyé à Salzbourg, 
n’étant apparemment pas au courant qu’il n’y vivait plus depuis 1781.27 
En 1788, plus un seul membre de la famille Mozart ne vivait à Salzbourg 
et n’aurait donc pu faire parvenir le livret au compositeur. Le choix de 
Charrière en matière de compositeurs peut nous sembler trop ambitieux 
et mal étudié. Pourtant, elle avait considéré attentivement chacun d’eux, 
prenant conseil auprès de conseillers compétents et bien informés. En 
fin de compte, son choix se porte sur un candidat inattendu, le prince 
Bieloselsky-Bielozersky, un diplomate russe recommandé par Chambrier 
et que Charrière dénomme « il dilettante ».28 La correspondance ne 
mentionne pas si celui-ci a jamais composé de la musique pour Les 
Phéniciennes. En tout cas, aucune musique n’a survécu pour cet opéra.

Pendant les années 1789-1791 Isabelle Charrière s’adonna encore plus 
intensément qu’auparavant à l’opéra, peut-être parce que ce travail lui 
offrait un antidote aux nouvelles inquiétantes venant de Paris. Elle 

27 Charrière, Œuvres Complètes, vol. III,  p. 112 (lettre d’Isabelle de Charrière à 
 Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres, 5 novembre 1788
28 Voir Charrière, Œuvres Complètes, vol. III, p. 192 (lettre d’Isabelle de Charrière à  
 Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres, 13 mars 1790) et p. 199 (lettre d’Isabelle de  
 Charrière à Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres, 17 April 1790).
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travailla à pas moins de 5 opéras : Polyphème ou le Cyclope, Junon, 
L’Olympiade, Les Femmes et Zadig. Elle ne se contenta pas d’écrire les 
livrets, mais fit aussi la musique. Pour la musique, elle bénéficia de la 
collaboration du compositeur Niccolò Zingarelli, dont elle avait reçu 
des leçons à Paris et qui était en voie de devenir l’un des compositeurs 
d’opéras les plus renommés de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe 
siècle. Zingarelli fit deux séjours prolongés à Colombier, le premier en 
été 1790, le second en automne 1791, afin de travailler avec Isabelle de 
Charrière à leurs opéras.

Regardons maintenant ces cinq derniers opéras de plus près. Des 
opéras Polyphème et l’Olympiade, il ne nous reste rien sauf quelques 
mentions dans la correspondance. De Junon (un titre donné par les 
éditeurs des Œuvres complètes), il ne nous reste qu’un fragment de 
livret. Charrière y met en scène la rivalité, racontée par Ovide dans ses 
Métamorphoses, entre Junon, épouse trompée de Jupiter, et la 
princesse thébaine Sémélé, une des nombreuses maîtresses de Jupiter. 
Des compositeurs comme Marin Marais (Sémélé, 1709) et G-F Händel 
(Sémélé, 1744) en firent des adaptations lyriques renommées sous le 
titre de Sémélé. Dans les opéras de ces auteurs l’accent est mis sur le 
désir et le pouvoir de Jupiter qui veut à tout prix séduire la princesse de 
Thèbes Sémélé, promise à Adraste, sur la jalousie maladive de Junon et 
sur l’aveuglement égoïste de Sémélé, qui l’empêche de voir le danger à la 
fois d’une liaison avec Jupiter et du stratagème ourdi par Junon pour la 
détruire. Isabelle de Charrière s’éloigne de ces caractérisations 
stéréotypées des personnages féminins. Sa sympathie va aux deux 
femmes, toutes deux victimes des passions de Jupiter. Elle décrit la 
rencontre entre Junon et Sémélé comme un tournant possible de 
l’action, car les deux femmes entrevoient l’occasion de s’entraider, mais 
le fragment s’arrête là. Nous ne savons pas si le livret fut achevé, ni s’il y 
eut des projets de faire représenter cet opéra.

Par contre, pour ses deux derniers opéras, Les Femmes et Zadig, nous 
sommes assez bien informés sur leurs destins, puisque non seulement 
les livrets de la main de Charrière nous sont parvenus, mais aussi de 
nombreuses lettres indiquant qu’elle a suivi les procédures pour les 
soumettre à des théâtres afin de les faire aboutir à des représentations. 
Malheureusement, comme pour tous ses autres opéras, les partitions 
musicales, certainement existantes, ont disparu. Zingarelli vint travailler 
avec Charrière à leurs opéras pendant l’été 1790 et resta à Colombier 
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pendant deux mois. Qu’un compositeur de sa renommée, qui avait en 
outre la réputation d’être très exigeant au sujet de la qualité littéraire de 
ses livrets (il travaillait de préférence sur des textes adaptés de Dante, 
Shakespeare, Le Tasse, et L’Arioste), ait accepté de collaborer avec I. de 
Charrière, confirme que ses talents de librettiste étaient reconnus.  

Les Femmes est le seul livret d’Isabelle de Charrière qui ne repose sur 
aucune source préexistante et qui est donc entièrement dû à son 
imagination. Le titre générique est énigmatique venant d’une 
femme-auteur connue pour ses commentaires, perspicace sur la 
condition féminine. De plus, l’œuvre survient en 1790, une année 
importante pour les revendications féministes pendant la Révolution 
française, e. a. celle d’ Olympe de Gouges et d’ Antoine-Nicolas de 
Condorcet, qui demandent à l’Assemblée Nationale de faire des 
changements dans les lois sur le mariage, le divorce et la succession, afin 
d’améliorer le statut juridique des femmes. Pourtant, à première vue, 
l’opéra de Charrière refléterait plutôt une vision traditionnelle et 
stéréotypée des femmes, comme le Così fan tutte de Mozart et de Da 
Ponte, opéra datant lui aussi de cette année 1790. C’est seulement 
quand on étudie le livret Les Femmes de plus près qu’on remarque 
que comme Così fan tutte, c’est un tissu de messages contradictoires 
et ironiques qui déstabilisent les représentations traditionnelles des 
femmes et dresse un portrait tout aussi peu flatteur des hommes. 

C’est un opéra assez court, mais très travaillé : deux actes de deux 
scènes, avec quatre ballets. Bien que le sujet soit comique et satirique, 
l’opéra est dans le style du grand opéra, avec des chœurs, ballets et 
récitatifs en vers (au lieu de dialogues parlés). A priori, ce caractère 
hybride - entre grand opéra et opéra-comique - le rendait plus compliqué 
à être représenté, car son sujet ne convenait pas tout à fait à l’Opéra, et 
son style (avec récitatifs et ballets) pas tout à fait à la Comédie italienne.
 
L’intrigue expose les malheurs du personnage masculin, Albert, dans 
sa poursuite de trois femmes : Émilie, sa fiancée, Cécile, son ancienne 
amante, et Agathe, une servante de petite vertu. Chacune de ces 
femmes représente un vice différent : Émilie est coquette, Cécile 
hypocrite et Agathe vénale. Albert se fait éconduire par chacune d’elle. 
Chaque scène est suivie d’un ballet allégorique qui illustre le propos de la 
scène, ou, plus souvent, complique ce qui est dit dans la scène. Dans la 
scène finale, par exemple, Albert revient vers sa fiancée et l’opéra se 
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termine par leur mariage. Cependant, le ballet énigmatique et le chœur 
des bohémiens qui clôt l’opéra semble démentir cette « fin heureuse ». 
Les gitans masqués invités à la noce pour faire des prédictions sur 
l’avenir du jeune couple s’y refusent, proposant aux jeunes époux de 
prendre leur destin en mains propres : « Croyez-moi les humains/Font 
leurs propres destins/Les secrets des devins/Sont vains. » S’adressant 
au parterre, un membre du chœur, ajoute, en pointant du doigt les jeunes 
époux : « L’avez-vous ? L’auriez-vous ?/ Seriez-vous son Epoux ? » Cette 
scène finale est probablement ironique, car rien dans l’opéra ne suggère 
que les jeunes gens aient acquis la maturité nécessaire pour apprendre 
de leurs erreurs et traiter le sexe opposé plus justement. Seule la 
partition musicale, nous aurait permis de confirmer cette hypothèse 
d’ironie : sans elle, nous restons au niveau de l’hypothèse.

Zingarelli était très investi dans la possibilité de faire représenter Les 
Femmes et il était en droit d’espérer que l’Opéra de Paris lui réserverait 
un accueil favorable. Trois de ses opéras y avaient été récemment 
acceptés : Antigone (sur un livret de Marmontel), les Hespérides et 
Pharamond, chacun sur un livret de Boigny. Il est vrai qu’Antigone venait 
d’échouer après quelques représentations, et que ses deux autres 
opéras avaient été placés « en attente » indéfiniment, mais cela ne l’avait 
rendu que plus conscient du caractère aléatoire du succès et de 
l’importance pour des auteurs novices d’être présents à Paris pour 
pouvoir suivre de près toutes les étapes de la soumission, de la 
promotion et de la représentation d’un opéra. Il savait que sa 
collaboratrice était inexpérimentée, vivait loin de Paris et n’avait ni 
l’argent ni l’envie de s’y rendre en pleine Révolution. De toute façon, il 
aurait été inconvenant pour une femme, et de surcroît une aristocrate, 
de se charger elle-même de la soumission de son opéra devant le comité 
de lecture, ainsi que d’intervenir auprès de la troupe et de l’orchestre 
pendant les répétions, et encore moins de promouvoir son opéra dans le 
monde et la presse. Pour ces raisons, Zingarelli lui conseilla de déléguer 
ces tâches à des agents expérimentés à Paris. Je n’entrerai pas dans les 
détails de cette aventure, très bien documentée dans la correspondance
il suffit de savoir que les agents de Charrière déçurent finalement ses 
attentes et que l’opéra fut rejeté après lecture devant le comité de 
l’Opéra de Paris en juin 1791. Zingarelli ne baissa pas les bras pour 
autant, et lui suggéra de faire traduire les Femmes en italien pour le 
proposer à la Scala de Milan, un théâtre où il venait d’avoir du succès 
avec quelques nouveaux opéras. Charrière ne donna pas suite à cette 
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suggestion.
 
Par contre, pour leur dernière collaboration Zadig, Charrière et 
Zingarelli décidèrent d’emblée d’essayer de le faire représenter en Italie, 
au Teatro Reggio de Turin. Cette idée leur vint grâce à Chambrier qui 
pensait que Zadig plairait aux Turinois à cause de son livret divertissant, 
ses décors et ses costumes exotiques, et surtout la possibilité d’effets 
scéniques impressionnants, e. a. une bataille avec des chevaux. Par 
conséquent, quand Zingarelli arriva à Colombier, en été 1791 pour une 
seconde période de travail, Charrière et lui s’attelèrent à la tâche de 
préparer Zadig pour l’opéra de Turin.

Zadig est une comédie lyrique en trois actes, avec récitatifs en vers, 
chœurs et ballets. Le livret s’inspire librement de quelques épisodes de 
Zadig ou la destinée (1748), de Voltaire. Voltaire situe son conte 
philosophique et satirique en Orient, pour faire passer un message 
politique contre le despotisme de l’église catholique et de la monarchie 
absolue en France. Il décrit les mésaventures de Zadig, un jeune oriental 
éclairé confronté à un nombre invraisemblable d’injustices. Charrière, 
elle, ne s’encombre ni de philosophie, ni de politique, mais fait passer un 
message de solidarité féminine dans son opéra. S’éloignant de sa source, 
elle rend son opéra gynocentrique, créant deux héroïnes qui sont le vrai 
moteur de la destinée de Zadig : d’un côté Astarté, reine de Babylone et 
bien-aimée de Zadig, et de l’autre Missouf, aventurière égyptienne qui 
seconde Astarté, même si parfois cherchant aussi son propre intérêt. 
Dans le conte de Voltaire ces personnages féminins sont insignifiants 
(surtout Missouf) : elles figurent parmi les innombrables personnages 
secondaires et sont caractérisées par leur côté comique - rivalité et 
jalousie outrées. Tout en préservant leur caractère quelque peu comique, 
Charrière les montre débrouillardes et pragmatiques. Elles arrivent à 
leurs fins parce qu’elles s’entraident et acceptent d’être aidées. La 
collaboration étant au cœur de l’œuvre de Charrière en tant que 
créatrice, surtout dans le domaine de l’opéra, il est justifié d’interpréter 
son dernier opéra comme rendant hommage à la collaboration.

Bien que le livret ne nous soit pas parvenu intégralement, il en reste 
d’importants fragments, et même des variantes de scènes (ce qui 
montre que Charrière s’adaptait aux retours qu’elle recevait de ses 
conseillers et peut-être d’un théâtre). L’acte 1 se situe dans le camp des 
Hyrcaniens, aux portes de Babylone, où la reine Astarté est te
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jalouse du roi de Babylone, son époux, l’a forcée de fuir Babylone et elle 
est tombée aux mains de ses ennemis, les Hyrcaniens, qui vont en faire 
une esclave. Au moment où elle commence à se lamenter d’avoir perdu 
à jamais son amant Zadig, celui-ci entre en scène. Ils chantent un duo 
d’amour et louent la destinée de les avoir de nouveau réunis. Astarté 
explique à Zadig que ce n’est pas grâce à la destinée qu’ils sont réunis, 
mais plutôt grâce à Missouf, à qui elle doit la vie. Astarté raconte que 
Missouf, est une Égyptienne « aussi spirituelle / Que folle et belle », qui a 
séduit son mari, l’impétueux et jaloux roi de Babylone pour permettre à 
Astarté de fuir Babylone et de rejoindre Zadig.29 Malgré sa dette envers 
Missouf, Astarté reste méfiante envers elle, car elle craint son pouvoir 
de séduction. Pourtant, Missouf sauve Astarté une deuxième fois en lui 
permettant d’échapper à la concupiscence des Hyrcaniens. De l’acte 2 
il ne reste rien, mais nous disposons de quelques fragments de l’acte 3, 
entre autres d’une esquisse de ce qui pourrait être la dernière scène de 
l’opéra : le peuple de Babylone reconnaissant Zadig et l’invitant à monter 
sur le trône après avoir épousé Astarté.

Malgré les efforts considérables de Zingarelli et de Chambrier pour faire 
représenter Zadig, son sort fut pareil à celui des autres opéras d’Isabelle 
de Charrière; il ne fut jamais représenté. En 1793, après huit années de 
travail presque obsessif sur la musique, Charrière décide donc de 
« laisser ce goût-là dormir » et de se consacrer à d’autres causes. 
Paraissent alors coup sur coup Lettres trouvées dans la neige (1793), et 
Lettres trouvées dans des portefeuilles d’émigrés (1793), suivis de 
plusieurs pièces de théâtre politiques portant, entre autres, sur la 
situation des émigrés à Neuchâtel. « J’aime toujours extrêmement la 
musique, » écrit-elle à son amie Henriette l’Hardy à Potsdam, « mais […] 
les événements devenus chaque jour plus tristes me l’ont un peu fait 
perdre de vue. »30 

Durant les dernières années de sa vie, elle composa encore un peu de 
musique, mais seulement pour des occasions liées à la communauté, 
comme une musique célébrant l’élévation d’une maison.31  Contrairement 
à ses opéras, cette musique était pour ainsi dire directement 

29 Charrière, Œuvres Complètes, vol. VII, p.234.
30 Lettre d’Isabelle de Charrière à Henriette L’Hardy, 20-22 novembre 1794, 
 Charrière, Œuvres Complètes, vol. IV, p. 641.
31 Voir Charrière, Œuvres Complètes, vol. VI, p. 140 (lettre d’Isabelle de Charrière à  
 son neveu Willem- René, 11 septembre 1800).
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consommables et elle eut le plaisir de l’entendre. La somme des efforts 
déployés par Isabelle de Charrière comme compositeur d’opéra ayant 
semble-t-il abouti à un échec, il est juste de se demander quelle fut sa 
contribution dans ce domaine. Dans la citation avec laquelle j’ai 
commencé ma présentation, et qui est tirée d’une lettre de 1790 à 
Chambrier, Charrière répond elle-même à cette question : « On me dira 
qu’envoyer de la musique à Turin c’est envoyer de l’eau à la fontaine. 
N’importe, les ruisseaux passent leur vie à grossir les rivières et on ne 
les en a pas encore repris. »32  Elle était donc consciente d’avoir quelque 
chose à apporter à la tradition lyrique existante, même si sa contribution 
était modeste. Sa musique n’ayant pas survécu, il nous est impossible 
d’évaluer pleinement sa contribution, mais les informations fournies par 
ses lettres et ses livrets indiquent qu’elle a fait des expérimentations 
musicales créatives dans ses opéras et qu’elle a été encouragée par des 
mélomanes et des compositeurs importants.33

Jacqueline LETZER

Na de opleidingen tot Doctor of Law aan de Vrije Universiteit Brussel, 
Masters of Comparative Law - Comparative Law aan de University of 
Michigan Law School, Doctor of Philosophy (Ph.D.) - French Literature 
aan Harvard University, heeft Professor Jacqueline Letzter college 
gegeven aan de Universiteit van Utah en die van Maryland. Zij doceert 
op dit ogenblik aan de faculteit Sciences Po aan het Collège universitaire 
Campus de Menton. Met haar echtgenoot Robert Adelson schreef zij 
recentelijk Women Writing Opera: Creativity and Controversy in the Age 
of the French Revolution (Studies on the History of Society and Culture).

32 Charrière, Œuvres Complètes, vol. VI, p. 178 (lettre d’Isabelle de Charrière à 
 Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres, 5 juin 1790).
33 Parmi les techniques musicales diverses qu’elle a essayées dans ses 
 compositions, il faut mentionner des arias avec instruments à vent obligés,   
 chœurs avec passages solistes interposés, tentatives « gluckistes » d’animer le  
 récitatif, et insertion de musiques de caractère (marches funèbres, fanfares,  
 pièces pastorales, etc.).
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Samenvatting 

Muziek brengen naar Turijn is als water dragen naar de fontijn. Het 
maakt niet uit, ook kleine stroompjes doen niet anders dan rivieren 
voeden.

De jaren tussen 1784 en 1793 waren wel de meest productieve jaren van 
Isabelle de Charrière als schrijfster van niet alleen romans, toneelstukken 
en politieke pamfletten, maar ook van muziek. Zij componeerde in die 
periode zelfs negen opera’s, waarvan ons helaas weinig is overgeleverd: 
slechts twee complete libretti, een paar fragmenten van libretti en geen 
enkele partituur. Vooral dit laatste is een groot gemis, omdat, zoals 
Isabelle de Charrière zelf zei: “de grote verdienste van een opera is dat 
woorden en muziek, tegelijkertijd gecomponeerd, qua geest en bezieling 
één zijn”. Zowel de spreekster als de musicoloog Robert Adelson zijn 
van mening dat de bijdrage van Isabelle de Charrière als componiste en 
schrijfster van libretti belangrijk is voor de geschiedenis van opera. Hun 
zoektocht gedurende 20 jaar naar haar verloren partituren, in 
Zwitserland, Frankrijk en Italië, is helaas vruchteloos gebleken. Gelukkig 
bieden de brieven genoeg houvast om achter Charrières muzikale 
bedoelingen te komen.  

Voor de muziek van haar eerste libretto, L’Incognito, vraagt ze de grote 
muziekliefhebber Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres om raad. Hij is 
diplomaat in Turijn, in die tijd operastad bij uitstek, en stelt de beroemde 
Napolitaan Cimarosa voor, maar de samenwerking wordt geen succes. 
Isabelle de Charrière voelt zich niet begrepen en de afstand tussen 
Napels en Le Pontet is te groot voor de door haar zo gewenste hechte 
samenwerking. Begin 1786 gaat ze voor anderhalf jaar naar Parijs om 
haar eigen muzikale vorming te verdiepen. Ze krijgt er les van 
componisten als Tomeoni en Zingarelli en bezoekt Parijse opera’s. 
Ongetwijfeld hebben de werken geschreven door vrouwelijke 
componisten als Grétry, Dezède en Bayon-Louis, een nieuwe attractie 
in de wereld van de opera, haar gestimuleerd verder te gaan met haar 
composities.

Van de opera Pénélope bestaat nog een kort fragment, van Les 
Phéniciennes het hele libretto met meer aanwijzingen wat de muziek 
betreft dan gebruikelijk was. Het is opvallend dat Charrière zich in beide 
opera’s concentreert op het thema van de femme forte en de vrouwelijke 
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solidariteit in plaats van op de traditionele, mannelijke waarden als 
vaderlandsliefde en militair heldendom. Voor de muziek van Les 
Phéniciennes benaderde ze beroemde componisten als Salieri, Sarti, 
Graun, Cimaros en zelfs Mozart. Het werd “il dilettante”, Prins 
Bieloselsky-Bielozersky. Wat dat heeft opgeleverd, weten we niet. 

Tussen 1789 en 1791 werkte Isabelle de Charrière aan vijf opera’s 
tegelijk: Polyphème ou le Cyclope, Junon, L’Olympiade, Les Femmes 
en Zadig. Ze schreef er ook de muziek voor, samen met Zingarelli. Van 
Polyphème en L’Olympiade resten ons alleen enige opmerkingen in de 
correspondentie, van Junon hebben we een fragment van het libretto. 
Van Les Femmes en Zadig hebben we de volledige libretti en de 
uitgebreide correspondentie daarover. Les Femmes is trouwens de enige 
opera die niet ontleend is aan het werk van een ander. Het libretto 
verschijnt in 1790, het jaar waarin Olympe de Gouges en 
Antoine-Nicolas de Condorcet zich sterk maken voor de positie van de 
vrouw door verbeteringen te eisen op het gebied van huwelijks-, 
scheidings-, en erfrecht. Hoewel Zingarelli en Chambrier Charrière nog 
aanbieden de laatste twee opera’s ten tonele te brengen, verkiest 
Charrière, na acht jaar bijna obsessief componeren, de liefde voor muziek 
te laten rusten. Zo af en toe componeert ze nog een gelegenheidsstuk. 
Dat de beroemde Zingarelli, met de reputatie uiterst kritisch te zijn op 
literaire kwaliteiten van libretti, bereid is samen te werken met Isabelle 
de Charrière, zegt wel iets over haar talenten. Zelf is ze daar uiterst 
bescheiden over en vergelijkt ze haar bijdrage als componiste van 
opera´s met slechts een klein stroompje dat een rivier voedt. Ook al 
heeft haar muziek de tijd niet overleefd, door haar brieven en libretti kan 
de spreekster niet anders concluderen dan dat Charrière op 
operagebied een creatieve, muzikale bijdrage heeft geleverd en dat zij 
daarin gesteund werd door muziekliefhebbers en belangrijke 
componisten.

Edda HOLM
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Programma van het jubileumconcert door Penelope Cave en 
Katrina Faulds

‘Je suis musicienne’ : women who ‘dreamt only of music’  

Penelope Cave and Katrina Faulds
with three keyboard instruments at the Geelvinck Muziek Museum, 

Zutphen.

***
Harpsichord: Jan Kalsbeek after Blanchet

“All’Altezza Serenissima”, Ernestina Augusta Sophia 

Anna Bon travelled extensively with her Italian parents. By 1755 she 
and her family were in Bayreuth in the service of Margrave Friedrich of 
Brandenburg Culmbach and his wife Wilhelmine, sister of Frederick the 
Great, to whom Anna Bon dedicated her second work of the six sonatas. 

Sonata V from Sei sonate per il cembalo, Op. 2, 1756. 
Allegro Moderato 
Anna Bon (1739/40 - post 1767), arranged.
 

“With the great musicians I contended for the prize” from the medal 
struck in her honour in 1729

As a child prodigy with a musician for a father, Elizabeth-Claude 
Jacquet was ensconced in Louis XIV’s court in the household of Mme 
de Montespan. She married in 1684, and her tragédie lyrique, ‘Céphale 
et Procris’, was the first production by a woman to be presented at the 
Académie Royale de Musique. She also wrote trio-sonatas, sacred and 
secular cantatas, and a Te Deum. 

La Flamande, Pièces de Clavecin, second livre, 1707
Elizabeth Jacquet de la Guerre (c.1664 -1729)
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“…one seems to me very pretty…”

Isabelle de Charrière wrote the set of 6 Minuets with Trios for string 
quartet, a medium which transfers well to four hands. She seems to have 
particularly enjoyed this aristocratic and social dance.

Menuetto e Trio V from the set of six, 1789  
Isabelle de Charrière (1740-1805)

1644: the first Carillon was installed in Zutphen’s Wijnhuistoren

Elisabetta de Gambarini was a mezzo-soprano and composer who sang 
for Handel. In London, she published three works including her opus 2, 
Lessons for the Harpsichord intermix’d with Italian & English Songs in 
1748.

Cariglion from Op. 2, 1748 
Elisabetta de Gambarini (1731-1765)

“Each day I write a minuet, an allegro, or an andante” 

Isabelle de Charrière wrote three sets of two-movement sonatas for 
keyboard, comprising nine in total. 

Andante & Minuetto, Op. 1 no.1, late 1780s  
Isabelle de Charrière (1740-1805)

***
Heilmann Piano

“The Ingenious Miss Turner”

Elizabeth Turner was a leading singer, whose 1756 publication of songs 
and harpsichord pieces boasted a subscription list numbering 350 
names. She set To the Rose for two upperparts, voice and bass, and it 
has been especially arranged by the performers for four hands.



57

Sonata XVIII To the Rose, from A Collection of Songs & Lessons, 1756
Elizabeth  Turner (c.1730-1756)

Last but not least

Having heard the first of Isabelle de Charrière’s keyboard works on the 
harpsichord, this is the last of the three sets of three sonatas, 
performed on the pianoforte.

Largo and Allegro, Op. 3 no. 3, 1786  
Isabelle de Charrière (1740-1805)

“A Favorite Duett…”

Jane Savage, composer, singer and keyboard player, was the daughter of 
the musician William Savage. Although considerably less prolific than her 
father, at least eight of her London publications are known. 

A Favorite Duett for Two Performers on One Pianoforte or 
Harpsichord, Op. VI, 1789 Maestoso,  Largetto,  Rondo
Jane Savage (1752/3-1824)

***
Graf Piano

“for the Mistris Park a little Sonat”  Haydn’s gift. 

Maria Hester Park performed publicly on both piano and harpsichord, 
and her pupils included Georgiana, 5th Duchess of Devonshire, and Lady 
Harriet Montagu, daughter of the 3rd Duke & Duchess of Buccleuch. 

A Divertimento for the Piano Forte, Andante Affetuoso. Allegro 
Spiritoso. (1811?)
Maria Hester Park née Reynolds (1760-1813)
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“The most fashionable & agreeable species of DANCING”
from the preface to T. Wilson’s Correct Method of Waltzing, 1816. 

Maria Szymanowksa was a highly regarded Polish pianist who gave her 
debut performance in Warsaw in 1810, before touring Russia, Ukraine, 
Latvia and a significant portion of Europe, including England and Holland. 
She performed with the acclaimed soprano Giuditta Pasta and was an 
acquaintance of Goethe and Rossini.

Grande Valse pour la Pianoforte à quatre mains (1819)
Maria Szymanowska (1789-1831)

“a woman of genius”

Leopoldine Blahetka contributed significantly to nineteenth-century 
musical culture through her highly regarded piano recitals, and 
publication of 64 compositions. Advised by Beethoven, and 
pedagogically connected to Czerny, Kalkbrenner and Moscheles, she 
gave her first public performance in 1818. She played with Paganini in 
1828 and toured Germany, Holland, Belgium, England and France in 1830, 
before settling in northern France.

Scherzo & Trio from Grand Duo à quatre mains pour le Pianoforte Op. 
47, dedicated to Clara Wieck (1839?).
Leopoldine Blahetka (1809-1885)

Penelope en Katrina  Foto: Trix Trompert
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Penelope Cave is an international, prize-winning harpsichordist, well 
known for her educational work, giving regular keyboard courses in 
Britain and abroad. Her recordings include discs of Bach duo sonatas, 
Scarlatti solo sonatas, and twentieth-century repertoire for 
harpsichord.
In 2014 she was awarded a PhD on music in the English Country House, 
by the University of Southampton, and is presently a Visiting Scholar at 
Wolfson College, Oxford. She contributed to Muzio Clementi and British 
Musical Culture (Routledge 2018), and is presently researching a book 
with Katrina Faulds, on the musical, literary and artistic interests of an 
elite Roman Catholic family.  Dr. Cave gives conference papers 
throughout Europe, relating to early-piano repertoire, pedagogy, and 
domestic music-making in Regency England. 

Katrina Faulds studied music at the University of Western Australia 
and the Australian National University before undertaking postgraduate 
studies on the fortepiano at the Conservatorium van Amsterdam with 
Stanley Hoogland. She completed her PhD at the University of 
Southampton in 2015 on social dance and dance music under the 
supervision of Professor Jeanice Brooks.  
She is currently a Postdoctoral Research Fellow at Southampton on a 
project entitled Music, Home and Heritage: Sounding the Domestic in 
Georgian Britain, which explores music-making in the home around the 
turn of the nineteenth century, and seeks to use this knowledge to aid 
interpretation within historic houses. 

In addition to a happy association with the Genootschap Belle van Zuylen, 
Katrina and Penelope have given duet performances and academic 
papers together, for the National Trust, and at the Paris Conservatoire 
and the Universities of Lisbon, Cardiff, London and Oxford.



60

Brieven online beschikbaar 

Op 26 oktober 2019 zijn tijdens een bijeenkomst in het Utrechts Archief 
199 brieven van Belle van Zuylen/Isabelle de Charrière officieel online 
beschikbaar gekomen. Aan dit heuglijke feit zijn vele jaren van intensieve 
arbeid voorafgegaan. Zoals men kan lezen op de website van het Huygens 
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, is ‘. . . acht jaar geleden bij [dit 
instituut] een project van start gegaan dat als doel heeft alle 2552 
brieven uit de Oeuvres Complètes plus alle later teruggevonden 
exemplaren (tot nu toe 78) via het internet toegankelijk te maken in een 
gemakkelijker leesbare versie.’ Dit betekent o.a. dat spelling en 
interpunctie in alle brieven gemoderniseerd zijn (of zullen worden), wat 
uiteraard een zeer tijdrovende bezigheid is. 

Het project staat onder leiding van Suzan van Dijk en Madeleine van 
Strien-Chardonneau, maar zij worden in hoge mate geassisteerd door 
Maria Schouten (jarenlang werkzaam bij het Huygens Instituut en diens 
voorlopers), alsmede door een aantal leden van het Genootschap Belle 
van Zuylen. Aan hen allen is dan ook heel veel dank verschuldigd. Het is de 
bedoeling dat te zijner tijd, naast de thans beschikbare versie in modern 
Frans, elke brief ook in het Nederlands vertaald zal worden.

Het programma in het Utrechts Archief werd gepresenteerd door 
rijksarchivaris Kaj van Vliet. Na diens welkomstwoorden besprak 
Suzan van Dijk hoe sommige van de ‘Nederlandse’ brieven van Belle van 
Zuylen (met name die waarin vrouwen worden besproken) haar inzichten 
omtrent de schrijfster als feministe enigszins hebben veranderd. 
Vervolgens voerde Kees van Strien, op basis van uitgebreid 
archiefonderzoek, het woord over Gijsbert Jan van Hardenbroeks 
jarenlange verliefdheid op Belle van Zuylen. 

Na de pauze was het de beurt aan Dirk van Miert, van de Universiteit 
Utrecht, die de aanwezigen informeerde over de betekenissen die men in 
de loop der tijden aan het begrip ‘Republiek der Letteren’ heeft 
gegeven. Ook beschreef hij in het kort hoe, naast Belle van Zuylen, twee 
andere Nederlandse schrijfsters en tijdgenoten - Hyleke Gockinga en 
Etta Palm - zich een plaats binnen die republiek hadden verworven. De 
laatste spreekster was Josephine Rombouts. Zij vertelde hoe haar 
kennismaking met werk van Belle van Zuylen haar had aangemoedigd zelf 
ook te schrijven in plaats van te zwijgen. 
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Aan het eind van de middag las Edda Holm een deel uit een brief van Belle 
van Zuylen in het Frans voor en nam Suzan van Dijk wederom het woord 
en legde zij uitgebreid uit hoe de nieuwe website tot stand was gekomen 
en welke verschillende opties de site biedt. Vervolgens werd de digitale 
editie officieel gelanceerd. Nadat de verschillende medewerkers 
nadrukkelijk waren bedankt, werd de bijeenkomst met een feestelijk 
drankje afgesloten. 

Margriet LACY

https://charriere.huygens.knaw.nl:  brieven van Belle van Zuylen online.

De volgende lezing is op 8 november in Londen gehouden tijdens een 
conferentie die als thema ‘Worlding the Low Countries’ had en 
door de Association for Low Countries Studies werd georganiseerd.

Belle van Zuylen in a European Context

Isabella Agneta Elisabeth van Tuyll van Serooskerken (Belle van Zuylen’s 
official name) was born at Slot Zuylen, near Utrecht, in 1740. She died in 
Colombier, near Neuchâtel, in 1805. Her aristocratic family belonged at 
the time to the most prestigious and influential elite in the Dutch 
Republic, where she spent the first half of her life. Yet I should certainly 
not try to present her as a truly Dutch author. At an early age she 
stated that she would like to be ‘du pays de tout le monde’ (a citizen of 
the world) and while this may have been a somewhat casual remark, it is 
true that Belle van Zuylen always remained so independent, intellectually, 
that it is next to impossible to classify her as ‘typically this or that’ or to 
give her some convenient label. 

Although getting married was not a top priority for her, she married 
Charles-Emmanuel de Charrière (private teacher of some of her 
brothers) in 1771 and spent the rest of her life primarily in Colombier, a 
village in her husband’s native Switzerland. Especially during her Swiss 
years she published several novels, plays, and essays, and also wrote 
some musical compositions, but as far as I am concerned she deserves 
to be remembered and studied in the first place because of her extensive 
correspondence. In her letters, written over the years to all kinds of 
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people, all kinds of topics were discussed, including her reactions to the 
many turbulent events that shook Europe, especially in the 1780s and 
90s.

I should point out that Belle van Zuylen hardly lived in Europe’s major 
intellectual centers but often preferred to observe people and situations 
from a distance. ‘Leven op afstand’ is the subtitle of her biography by 
Simone Dubois, which is an apt description. She wrote almost exclusively 
in French, which at the time was of course common in aristocratic 
circles. I mention all of this to emphasize that Belle van Zuylen can hardly 
be seen as a Dutch writer the way we look at contemporaries of hers like 
Wolff, Deken, Bellamy, Bilderdijk, or Kinker. Yet she always remained 
interested in her native country, especially at times of socio-political 
upheaval.

To illustrate the international character of her numerous contacts, let 
me mention three men with whom, at different times in her life, she 
corresponded extensively. First and foremost, there is David-Louis 
Constant d’Hermenches, a Swiss colonel in the army of the 
States-General (het Staatse leger). He was 18 years her senior and 
married. With d’Hermenches, whom she met in person only three times 
or so, Belle felt free over the course of some 15 years to discuss all kinds 
of personal topics as well as broader societal issues. Another 
correspondent was James Boswell, from Scotland, who studied law 
in Utrecht in the 1760s and today is remembered in particualr for his 
Life of Samuel Johnson. And much later there was Benjamin Constant, 
nephew of Constant d’Hermenches and 27 years her junior - he was to 
become an influential politician in France and the author of the still 
well-known novel Adolphe.

Belle van Zuylen’s privileged position in society obviously gave her many 
advantages, yet also restricted her because of the importance attached 
by most members of the nobility to tradition and conformity. She did 
not completely ignore those expectations but her writings abound with 
observations and comments in a broad, cosmopolitan context. In her 
Observations et conjectures politiques, for example (a collection of 
essays dating from 1788), she discusses the turbulent political situation 
in her native country, yet frequently uses the perspective of fictitious 
foreign observers. The text contains some platitudes and the extent to 
which her knowledge of specific events was reliable, may be questioned 
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of course. Without being able to go into any detail here, I do want to 
mention that Belle van Zuylen was particularly critical of Wilhelmina of 
Prussia (the stadtholder’s wife), whom she blamed for being vengeful 
instead of generous and for allowing foreign powers to have too much 
influence on Dutch internal affairs. The collection also contains an essay 
called ‘Bien-Né,’ in which she severely criticizes the king of France, 
without naming him. This led to the arrest of at least one Parisian 
bookseller, who had also published several other texts by other authors 
that French authorities did not appreciate. 

In her novel Trois femmes, written in the mid-1790s and situated 
primarily in Germany (where it was first published in a German 
translation before appearing in French in London), Belle van Zuylen 
discusses, among numerous other topics, the impact of French émigrés 
who had fled their country in large numbers because of the revolution 
and subsequent horrors, but whose arrival in other parts of Europe 
was not necessarily perceived to be a blessing (one can’t help thinking 
of today’s influx of migrants, although the circumstances inevitably are 
not entirely the same). The major criticism vis-à-vis the émigrés (mostly 
members of the aristocracy) was that they were often unable or, worse 
yet, unwilling to adapt themselves to their new situations and continued 
to take their privileges for granted. Belle van Zuylen definitely shared this 
criticism, not only in this novel but in several of her plays as well.

The eighteenth century is of course the century of what we have come 
to call the Enlightenment. Belle van Zuylen was most interested in the 
discussions and writings of, especially, the French philosophes, although 
she was also well informed about writers in England such as David Hume, 
whom she met once, and German philosophers such as Immanuel Kant 
(whose categorical imperative, which she found too abstract, inspired 
her to write the novel Trois femmes). Returning, however, to the French 
philosophes, I note that, once again, while agreeing with many of the 
ideas put forth by various thinkers, she kept her distance. And although 
both Jean-Jacques Rousseau and Voltaire, whose writings she knew well, 
lived closeby, she did not know them personally and never corresponded 
with either one of them. After Rousseau’s death she did, however, assist 
her friend Du Peyrou in preparing the publication of part II of Rousseau’s 
Confessions. As for Voltaire, Belle was reluctant to pay him a visit. She 
despised the idolatry associated with him, especially when he held court 
so to speak at Ferney, and she refused to contribute to the adulation. 
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They did meet just once, when Voltaire was quite old and not feeling well, 
which made the visit rather unpleasant and meaningless. 
 Skepticism was one of Belle van Zuylen’s strongest characteristics and 
although she understood the reasons that had led to the French 
revolution, she was not optimistic about long-lasting, positive 
changes. In a brief comment, again in Trois femmes, she notes for 
instance, without expressing any surprise, that while priests had fallen 
from their pedestals and had lost much of their influence, those 
pedestals were now occupied by the new rulers, who were being 
idolized as much as the clergy used to be revered. Ultimately, she 
believed, I think, that the best most individuals can hope for is to 
accomplish something meaningful on a small scale. In that respect, 
Voltaire, with his observation in Candide that ‘il faut cultiver notre jardin’ 
did indeed appeal to her.

Belle van Zuylen was proficient in several languages and for a while (I’m 
now going back to the 1760s) worked on a French translation of James 
Boswell’s Account of Corsica. She abandoned that project, however, for 
reasons that she explained in a letter to Constant d’Hermenches [June 
1768; translation taken from Pottle’s Boswell in Holland]: 

I will write with much pleasure what you ask of me: it will be a little 
extract from an interesting book which I am fond of but which I am no 
longer translating. I was far advanced in the task, but I wanted 
permission to change some things that were bad, and to abridge others 
which French impatience would have found unmercifully long-winded. The 
author [Boswell], although he had at the moment almost made up his
mind to marry me if I would have him, was not willing to sacrifice a 
syllable of his book to my taste. I wrote to him that I was firmly 
decided never to marry him, and I have abandoned the translation.

The possibility of a marriage alluded to in this quotation had preoccupied 
Belle and Boswell intermittently between 1764 and 1768. In several of 
their letters (a topic in itself) they tried very hard to convince each other 
that they were not in love, yet it is obvious that both were more 
intrigued by each other than they were willing to admit. Eventually 
Boswell did send a lengthy marriage proposal but it contained so many 
demands that Belle’s father wisely decided that this would not be a 
good match for his daughter. Boswell, conformist par excellence, was 
especially concerned that Belle would not hesitate to embarrass him 
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and his family, for instance by expressing doubts about the wisdom of 
accepted religious beliefs, and if she were to become his wife, he wanted 
everything she would write to be checked by her father and her 
brothers.

As I mentioned, Belle married Charles-Emmanuel de Charrière in 1771. 
Her husband has often been portrayed as a nice man who was inferior to 
his wife not only in social rank but, more important, intellectually inferior 
as well. In other words, he did not quite deserve her. I strongly disagree 
with such a view. Charrière was an intellectual in his own right. With 
Ludwig Ferdinand Huber, the German translator of some of Belle van 
Zuylen’s work, he discussed many political and philosophical topics. And 
Huber was not ‘just a translator’; he was highly influential across Europe 
as editor of the prestigious German journal Friedens Praeliminarien. 
Moreover, there are letters from Mr. de Charrière to the Englishman 
Dudley Ryder, who was to become a major statesman in his country. In 
these letters Charrière makes it clear that he greatly admires England’s 
political system and is sad to observe that the countries on Europe’s 
mainland are unable, at that time at least, to implement England’s 
example of great stability. I also admire in Mr. de Charrière the fact that 
he did indeed give his wife complete freedom to write and publish, which 
is quite different from the extremely tight control that James Boswell 
wanted to exert.  

I made this ‘aside’ about the husband to emphasize that Belle van Zuylen 
was not a lonesome figure who worked in isolation. Both she and her 
husband were part of a broad intellectual community across Europe, 
within which there were all kinds of networks, some well-organized, 
others very loose, and of course without the perspective that we have 
today and that allows us, rightly or wrongly, to put people and ideas in 
groups and categories.

Speaking of categories, not only is it impossible to place Belle van Zuylen, 
even in hindsight, neatly in this or that group, the same applies, for part 
of his life, to the third correspondent that I mentioned at the beginning of 
this talk: Benjamin Constant. He (only 19 years old at the time) and Belle 
(46) met in Paris in the mid-1780s. His education had been disorganized 
and unusual, to say the least, as he had been raised primarily by 
successive tutors, in different countries. Young Constant was stunned 
by this old woman who very much spoke her mind. ‘All her opinions were 
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based on disdain for everything that was conventional’ [I’m translating 
loosely]. Belle van Zuylen, in turn, was delighted to meet this decidedly 
non-traditional young man who deliberately made fun of everything and 
everybody, and they only reinforced each other’s inclination to mock 
generally accepted, traditional behavior. Later on, Constant lived for 
some time with the Charrières in Colombier, but ever restless, he 
traveled across Europe, got married, divorced, and eventually distanced 
himself from Belle van Zuylen and became more interested in Germaine 
de Staël, who was his own age, politically influential (she was after all 
Necker’s daughter), and who helped him become a politician in his own 
right.  

At the time of Belle van Zuylen’s death in 1805, Constant remembered 
her fondly in his Cahier rouge (his diary), but elsewhere in the same 
Cahier he wrote [my translation]: ‘I’m convinced that without these 
conversations [with her] my behavior would have been much less crazy.’ 
While we can only speculate about the accuracy of this claim, it is 
obvious that Belle van Zuylen did not go through life unnoticed.

Margriet Lacy-Bruijn verhuisde na haar doctoraal Frans (1969; 
Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam) naar de VS, waar zij in 1972 
promoveerde (University of Kansas) op een proefschrift over de romans 
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hoogleraar aan de North Dakota State University (Fargo), waar zij ook 
‘dean of humanities and social sciences’ and ‘associate vice president for 
instruction’ werd. Daarna bekleedde zij soortgelijke posities aan de Butler 
University (Indianapolis). In 2016 keerde zij definitief terug naar haar 
geboorteland. Margriet is jarenlang actief geweest in de American 
Association for Netherlandic Studies, waarvan zij o.a. zes jaar voorzitter 
was, en heeft vooral in de VS veel lezingen gehouden en gepubliceerd 
over Belle van Zuylen.



Belle van Zuylen in Europees Perspectief
Nederlandse Samenvatting

Ondanks het feit dat Belle van Zuylen het grootste deel van haar leven 
ver weg woonde van de belangrijkste intellectuele centra, toonde zij 
grote belangstelling voor politieke, maatschappelijke en culturele 
ontwikkelingen in Europa, vooral in de turbulente jaren tegen het einde 
van de achttiende eeuw, en gaf zij daar in brieven, essays, romans en 
toneelstukken regelmatig commentaar op. Zij had veelzijdige, 
internationale contacten (men hoeft slechts aan Constant d’Hermenches
Boswell en Benjamin Constant te denken). Toch mag men zich af en toe 
afvragen in hoeverre haar kennis van zaken juist en/of volledig was, 
temeer omdat zij die vaak indirect verkreeg.  

Hoewel zij het werk van zowel Voltaire als Rousseau goed kende, hield zij 
afstand tot beide heren en heeft zij niet met hen gecorrespondeerd. Wel 
heeft zij meegewerkt aan Du Peyrou’s uitgave van het tweede deel van 
Rousseau’s Confessions.

De strijd tussen Patriotten en Prinsgezinden in haar geboorteland hield 
haar bezig, wat o.a. leidde tot de publicatie van de Observations et 
conjectures politiques (1788), waarin vooral Wilhelmina van Pruisen 
(echtgenote van stadhouder Willem V) door haar werd bekritiseerd.
Belle van Zuylens echtgenoot toonde, in tegenstelling tot wat vaak is 
beweerd, ook grote belangstelling voor hetgeen zich op de politieke 
tonelen in Europa afspeelde en schreef daar in zijn brieven met kennis 
van zaken over. 

Al met al was Belle van Zuylen beslist geen eenzame vrouw die geïsoleerd 
en onbegrepen leefde en schreef. Zij en haar man maakten deel uit van 
veelzijdige, intellectuele netwerken en waren op de hoogte van de meest 
recente ontwikkelingen.

Margriet LACY
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Leesgroep Belle van Zuylen/ Madame de Charrière

Dat Belle van Zuylen altijd blijft boeien, hebben de leden van de leesgroep 
ook in het afgelopen jaar weer ervaren. Steeds weer verbaast ze door 
haar originaliteit, haar humor, haar ideeën, die in haar tijd modern en 
vooruitstrevend waren en dat nog steeds zijn.

Bij onze eerste bijeenkomst van dit jaar bespraken wij haar roman 
Honorine d’Userche. Het was voor de tweede keer dat we deze roman, 
geschreven omstreeks 1795, met elkaar besproken hebben. De eerste 
keer was in 2013. Dit keer hebben wij stil gestaan bij de vraag welke topoi 
– vaste thema’s – in dit werk voorkomen, b.v. een groot leeftijdsverschil 
tussen beide echtelieden (écart âge époux), verantwoordelijkheid van de 
vader (paternité responsable), verantwoordelijkheid voor buitenechtelijke 
kinderen (responsabilité enfants illégitimes). 

Suzan van Dijk, die - zoals bekend - de leesgroep leidt, vertelde ons dat 
een roman met een vergelijkbare situatie wat eerder was verschenen. 
De schrijfster daarvan is Isabelle de Montolieu. Het plot van Honorine 
d’Userche is erg ingewikkeld. Dat is niet zo verwonderlijk, want het ging 
erom dat de schone schijn bewaard moest blijven en daarvoor moest er 
van alles gearrangeerd worden. Dat de moeder van Honorine d’Userche 
tot twee maal aan toe een kind gebaard had, waarvan de vader niet  haar 
wettige echtgenoot, Monsieur d’Userche, was, dat moest niet openbaar 
worden. Evenmin mocht bekend worden dat van die twee kinderen 
Marquis De la Touche de werkelijke vader was. Dat al die 
geheimzinnigheid en gebrek aan openheid zou leiden tot ongeluk en 
verdriet voor Honorine en haar broer Florentin, is wellicht de les die Belle 
van Zuylen aan haar lezers heeft willen geven. 

De tweede bijeenkomst van dit jaar was gewijd aan de in 1799 
geschreven roman Sir Walter Finch et son fils William. Die roman is, 
evenals Honorine d’Userche, spannend en prettig leesbaar. Zoals de titel 
al aangeeft, speelt de roman zich voornamelijk af in Engeland, maar ook in 
Parijs, waar Sir Walter Finch en zijn zoon enige tijd verblijven. 

Wanneer de vrouw van Sir Walter Finch, enkele dagen na de geboorte 
van haar zoon William, overlijdt, moet er snel een oplossing gevonden 
worden voor de baby. Een min is er zo gauw niet, want de vrouw van Sir 
Walter wilde haar kind zelf voeden, zoals Rousseau dat had gepredikt. 



Uiteindelijk wordt het kind naar een min in Schotland gebracht, waar het 
de eerste jaren van zijn leven zal doorbrengen in het gezin van de min. 

De roman is het verslag van Sir Walter aan diens zoon William. Sir 
Walter laat dit verslag beginnen vier dagen na de geboorte van William 
en het is zijn bedoeling om het aan zijn zoon te overhandigen, wanneer 
deze de volwassen leeftijd bereikt heeft.

Allerlei onderwerpen komen erin voor, zoals de denkbeelden van de 
moeder van William, die vond dat vrouwen evenveel recht hadden om 
hoge ambten te bekleden als mannen. Uitvoerig vertelt Sir Walter over 
zijn vader Sir Thomas Finch, een kleurrijke figuur, die na een ongelukkig 
tweede huwelijk geen goed woord meer over heeft voor vrouwen. Het 
onderwerp van huwelijkskeuze is misschien wel het belangrijkste in deze 
roman. Sir Walter bekent zijn zoon dat hij eens in een flits een jonge 
vrouw gezien heeft op wie hij meteen hevig verliefd werd. Aan die vrouw 
is hij altijd blijven denken, ook toen hij met William’s moeder getrouwd 
was. Sir Walter heeft dan ook voor zichzelf het besluit genomen niet 
meer te hertrouwen. Het topos “responsabilité enfants illégitimes”  komt 
ook in deze roman voor. Sir Walter heeft een onwettige dochter, die 
geboren is vóór William uit een relatie van Sir Walter met een meisje dat 
enigszins leek op zijn eerste liefde.

Het verslag van Sir Walter is zeer uitvoerig en er komen veel personen in 
voor, zoals de vriend van Sir Walter, Lord Frederic, die erin geslaagd is de 
vrouw terug te vinden op wie Sir Walter zo plotseling verliefd werd. Lord 
Frederic is zelfs met haar getrouwd, woont in de omgeving van Parijs en 
tijdens het verblijf van Sir Walter in Parijs, zullen de twee vrienden elkaar 
weer ontmoeten en zal Sir Walter ook de vrouw terugzien op wie hij zo 
verliefd werd. Een beetje pijnlijk was dat wel.

Andere personen in deze roman zijn de kinderen uit het gezin van de min 
van William, Madame Melvil bij wie Sir Walter op bezoek ging in Parijs, 
de trouwe bediende Ralph en niet te vergeten, Lord C en zijn vrouw, de 
oom en tante van William’s overleden moeder, die een ongelukkig huwelijk 
hebben. Hun woordenwisselingen, die Belle met verve beschrijft, zijn een 
waarschuwing van Sir Walter aan William om voorzichtig te zijn bij het 
uitkiezen van een echtgenote. 
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Al met al was het een plezier om Sir Walter Finch et son fils William te 
lezen. 

Op de derde bijeenkomst bespraken we een tekst die niet in de Oeuvres 
Complètes voorkomt. Belle heeft deze tekst geschreven tussen 1790 en 
1800. De titel ervan luidt: Des auteurs et des livres.

Toen Belle in haar jonge jaren in Den Haag een ontmoeting had met 
Diderot, hebben ze met elkaar gesproken over de vraag wat een schrijver 
ertoe brengt om te gaan schrijven. Diderot was daar heel stellig in: de 
enige drijfveer van iedere schrijver is de wens om bekendheid te krijgen. 
Eigenliefde dus. Belle kon het toen nauwelijks geloven, maar, zegt ze, de 
tijden zijn veranderd. Tegenwoordig komen de schrijvers er openlijk voor 
uit: ze hebben het allemaal over zichzelf. In plaats van historici, hebben we 
alleen nog maar biografen. En, verzucht ze, als het nu nog interessante 
mensen waren die echt iets  te zeggen hebben, dan was het nog wat,  
maar het zijn allemaal onbenullen. Haar ergernis is groot, want wat er 
werkelijk nodig is in die onrustige tijden na de revolutie in Frankrijk, dat is 
betrouwbare informatie over die revolutie. Zij doet dan ook aan het eind 
van haar betoog een dringend beroep op een ieder die de kunst van het 
schrijven verstaat om betrouwbare informatie op schrift te stellen.

Het was geen gemakkelijke tekst, ook al omdat er veel voor ons 
onbekende namen in voorkomen van personen die direct of zijdelings een 
rol hebben gespeeld in de Franse revolutie. 

Daarna zij wij dit jaar nog drie maal bij elkaar gekomen en op die 
bijeenkomsten hebben wij ons bezig gehouden met de brieven van Belle. 
Daarin doet zij vaak uitspraken die de moeite waard zijn om nader 
bekeken te worden en die wellicht gebruikt kunnen worden op Twitter. 
Belle van Zuylen zou op die manier bij een groter publiek bekendheid 
kunnen krijgen. Het zoeken naar dergelijke, markante uitspraken, is een 
boeiende en verrassende bezigheid. 

Trix TROMPERT



De ironie van Belle van Zuylen in De Edelman, met een klein 
zijstapje naar Robert Doisneau en Jane Austen 

Inleiding

Bij de naam Belle van Zuylen (1740-1805) zal men in het algemeen eerst 
denken aan die rebelse, jonge vrouw van hoge adel die geen talent voor 
ondergeschiktheid had en die zeker niet wenste te vragen om vrijheid van 
denken, omdat ze vond dat ze die gewoon had. 

Een bijzonder verhaal blijft natuurlijk ook de kwestie rondom Le Noble 
waarin Belle dermate de draak stak met de adellijkheid dat haar vader 
in het kader van ‘damage control’ zich gedwongen voelde de nog 
voorhanden zijnde exemplaren van Le Noble op te kopen en te laten 
vernietigen.34

En dan hebben we nog de geheime correspondentie (gedurende 17 jaar) 
met de veel oudere en vooral getrouwde, bovendien notoire rokkenjager, 
de Zwitser David-Louis Constant d´Hermenches. Een bijzondere 
briefwisseling die zeker voor die tijd uitermate emotioneel, openhartig, 
zelfs erotisch was, temeer daar Belle pas 19 jaar was, toen deze 
epistolaire affaire begon.

En toch komen we altijd weer uit bij Belle van Zuylen of Isabelle de 
Charrière na haar huwelijk als zijnde een intelligente, intellectuele vrouw 
met een scala aan belangstellingen en een enorme maatschappelijke 
betrokkenheid die romans schreef, toneelstukken, politieke pamfletten, 
muziek en niet te vergeten talloze brieven. Daarbij is het opvallend dat 
men in het werk van Belle van Zuylen wel de spitsvondigheid, originaliteit 
en gelaagdheid roemt, maar lang niet altijd haar gevoel voor humor en 
ironie. Het is overigens redelijk ingewikkeld een scheidslijn te trekken 
tussen deze twee uitingsvormen of moet ik zeggen stijlfiguren. Mijn 
inziens is het ook meer een gebied van geleidelijke overgang, waarbij ik 
humor meer verbind met lachen en ironie meer met glimlachen. 

34 Het betreft de editie Le Noble, conte moral (Amsterdam, 1763) als los boekje van  
 69 bladzijden in-octavo, waarschijnlijk bij Evert van Harrevelt, de uitgever van Le  
 Journal étranger. Enkele exemplaren ontsnapten aan de actie van Belles vader,  
 waaronder een exemplaar bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Zie verder 
 K. van Strien, The publication history of Le Noble, Cahiers Isabelle de Charrière/ 
 Belle de Zuylen Papers, 5 (2010), pp. 27-34.
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Binnen de context van Le Noble/De Edelman wilde ik het nu niet zo zeer 
hebben over de humor van Belle van Zuylen, maar meer over haar 
gebruik van ironie. 

Wat is ironie? Aan welke voorwaarden moet ironie voldoen? Hoe 
werkt het? Komt het op een bepaalde plek in een tekst voor? Wat is 
de functie van ironie? 

Voor het begrip ironie begin ik met een citaat uit het proefschrift van 
Sören Kierkegaard over dit onderwerp: 

In de oratorische voordracht komt (bij voorbeeld) dikwijls een figuur voor 
die ironie wordt genoemd, waarvan het kenmerkende is dat men het 
tegengestelde zegt van wat men meent. Hier hebben we meteen 
al een hoedanigheid die aan alle ironie eigen is, namelijk deze, dat het 
fenomeen niet het wezen is, maar het tegengestelde van het wezen. Als 
ik spreek is de gedachte, de bedoeling het wezen, het woord is het 
fenomeen35. 

We hebben het hier over spreektaal, waarbij de ironische lading onder-
steund kan worden door lichaamstaal, een gebaar, een blik vanuit de 
ooghoeken, een trek om de mond. Voor ironie is in ieder geval nodig een 
zender, een boodschap en een ontvanger, en wel een ontvanger, die de 
boodschap weet te decoderen. Want ironie heeft iets afstandelijks, iets 
elitairs en neerbuigends en daardoor vaak ook iets vileins (neigend naar 
sarcasme, de bijterige, soms wat bittere ironievariant), ironie sluit in 
en sluit buiten. De zender wil namelijk wel dat de boodschap begrepen 
wordt, maar ook weer niet door iedereen.

Dit kunnen wij uiteraard ook doortrekken naar het geschreven woord. In 
ironie zit ook tegengesteldheid, tegenstrijdigheid, contrast, een 
omkering, een uiting die niet correspondeert met iemands 
verwachtingshorizon. De lichaamstaal ontbreekt hierbij, maar daarvoor 

35 Sören Kierkegaard, Ironie, Kleine Klassieken, Amsterdam, Uitgeverij Boom, 2011,  
 pp. 14,15. (oorspronkelijk verschenen onder de titel Om Begrebet Ironi, tweede deel 
 van Om Begrebet Ironi, med stadigt Hensyn til Socrates. Kopenhagen: Gyldendal,  
 1930). Ik laat in dit artikel de ironie van Socrates (470/ 469 vC – 399 vC), die  
 Kierkegaard als uitgangspunt voor zijn proefschrift gebruikte, buiten beschouwing.  
 Uiterst beknopt: Socrates doet alsof hij onwetend is, en onder het mom van zich te  
 laten beleren door vragen te stellen, beleert hij anderen. Idem, p. 41.



kan de verbeelding van de lezer in de plaats komen.

Laten we beginnen met de titel De Edelman. Wie is nu in dit verhaal de 
edelman? Is dat die onbenullige, arrogante Baron d’Arnonville? Dat zou 
ironisch zijn, want zijn gedrag is niet zoals het een edelman betaamt. Of is 
het Valaincourt, volgens het systeem van normen en waarden niet echt 
meetellend, want niet van oude adel. Eveneens een tegenstrijdigheid. 
Aangezien de titel zijn ironische beslag pas later krijgt door het verhaal 
dat volgt, zou men hier kunnen spreken van uitgestelde ironie.

De eerste zin in De Edelman, in de vertaling van Rosalien van Witsen, 
zet in op de toon van een sprookje, wellicht een spannende 
familiegeschiedenis, wie zal het zeggen. Die verwachting wordt echter al 
in de tweede zin de kop ingedrukt, wanneer aan de waarde van 
ouderdom, de zogenaamde verdienste, wordt geknabbeld. Het woordje 
“oud ” triggert de ironie (in de oorspronkelijke versie zijn dat de woorden 
”ancien” en ”vieux”), waaraan Belle, zo blijkt steeds duidelijker in het 
verloop van het verhaal, geen boodschap heeft. 

Er was eens in een Franse provincie een heel oud kasteel, waar een oude 
nazaat van een nog veel oudere familie woonde. Baron d’Arnonville was 
uiterst gevoelig voor de verdienste van deze ouderdom, en hij had gelijk, 
want hij had niet veel andere verdiensten om prat op te gaan, […]36

De schrijfster neemt duidelijk afstand van de Baron, kijkt op hem neer en 
relativeert zijn belangrijkheid heel vilein door het door mij onderstreepte 
woordje “verdienste”. Dat woord is het fenomeen, de uiting, en de 
gedachte van de zender, de verteller c.q. de auteur, is dat Baron 
d’Arnonville in wezen nauwelijks tot niet verdienstelijk is, maar vooral 
ongelooflijk onnozel. Op het door mij onderstreeptevoegwoord “want” 
dat een causaal verband insinueert dat er hier niet is, kom ik later terug. 
Zoals ik al eerder vermeldde, de ironische boodschap moet wel 
gedecodeerd worden, hij is voor de goede verstaander, de lezer, de 
medeplichtige. Mensen van het kaliber van Baron d’Arnonville die van een 
voorname buitenkant houden, zouden de zojuist geciteerde zinnen voor 
zoete koek kunnen slikken. Zij worden van de ironie buitengesloten. Of 
zoals Kierkegaard dat omschrijft:

36 Belle van Zuylen, De Edelman, Amsterdam, Uitgeverij Van Oorschot, 2013, p. 7.
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Overigens heeft de ironische stijlfiguur een eigenschap die eveneens 
typerend is voor alle ironie, namelijk een zekere voornaamheid, 
voortkomend uit het feit dat ze, ook al wil ze worden begrepen, toch niet zo 
maar wil worden begrepen, een voornaamheid die maakt dat deze figuur 
als het ware neerziet op de gewone, rondborstige taal die iedereen meteen 
begrijpt; ze reist als het ware onder een voornaam incognito en ziet vanuit 
die hoge positie medelijdend neer op het gewone gepraat van alledag37.

Kierkegaard vergelijkt het gebruik van ironie met het gebruik van de 
Franse taal onder koningen en vorsten om ervoor te zorgen dat het 
lekenvolk hen niet verstond.

De inleiding van De Edelman doet sterk denken aan die van Candide 
van Voltaire, verschenen in 1759, waarin eveneens het belang van oude 
adel en een schier oneindige stamboom uiteen wordt gezet. Dat is een 
goede zet van Belle van Zuylen geweest, want zo zorgt intertekstualiteit 
ervoor dat de verwachtingshorizon van de lezer eigenlijk al ironisch 
wordt ingekleurd. De Edelman surft, bij wijze van spreken, zo mee op de 
ironie, zoals die in Candide wordt ingeleid door de informatie-opbouw, een 
naam als Baron van Thunder-ten-Tronckh die met drie plofklanken een 
hoog windbuil-gehalte heeft en het feit dat diens macht verklaard wordt, 
omdat het kasteel een deur en ramen bevat en er zelfs een wandtapijt in 
de grote zaal hangt.

In Westfalen, in het kasteel van de baron van Thunder-ten-Tronckh, leefde 
een jongeman die van nature een zeer mild karakter had. Je kon van zijn 
gezicht aflezen wat er in hem omging; hij had een vrij helder verstand en 
was heel eenvoudig van geest. Ik denk dat hij om die reden Candide werd 
genoemd. De oudste bedienden in huis vermoedden dat hij een zoon was 
van de zuster van de baron en een brave, eerzame edelman uit de buurt, 
met wie de freule nooit had willen trouwen, omdat hij niet had kunnen 
bewijzen dat hij meer dan eenenzeventig adellijke voorvaderen had, want de 
rest van zijn stamboom was weggeknaagd door de tand des tijds. De baron 
was een van de machtigste heren van Westfalen, want hij had een kasteel 
met een deur en ramen, en in de grote zaal prijkte zelfs een wandtapijt38.

37 Sören Kierkegaard, op. cit., p. 16.
38 Voltaire, Candide, vertaald door Hans van Pinxteren, Amsterdam/Antwerpen,  
 L.J.Veen Klassiek, 1994, p.11.



De lezer die Candide kent, begint als het ware al te glimlachen bij de 
eerste bladzij van De Edelman, als teken van herkenning. In beide gevallen 
gaat het om de arrogantie van de oude adel en een jongeling die feitelijk 
niet de moeite waard is, want van onbewezen oude adel of in het geval 
van De Edelman van nieuwe adel. 

Zoals eerder vermeld, ironie heeft ondertiteling nodig, moet gedecodeerd 
worden, want kent geen specifieke grammaticale constructie. De context 
is essentieel, men moet weten wie de zender van de boodschap is en in 
welk verband er geïroniseerd wordt.

Overigens, voor een ironische boodschap is taal niet altijd noodzakelijk. 
Denk aan stomme films, een paar opzettelijk vals gespeelde noten in een 
concert, de opening van de Olympische Zomerspelen van 2012 in Londen 
met de ´parachutesprong´, vergezeld door James Bond, van Koningin 
Elisabeth II in een perzikkleurig japon met diamanten broche, afgetopt 
met een diadeem van veren.

Ironie wordt in genoemde verhalen ondersteund door het gebruik van 
signaalwoorden die op een redengevend verband duiden dat er niet is, 
een soort van pastiche op de logica. Woorden als want, omdat, 
aangezien, vandaar, dus, dientengevolge, etc.  In genoemde voorbeelden is 
het causaal verband ver te zoeken, maar het wordt wel als zodanig 
gepresenteerd. Het verhaal Candide grossiert in het gebruik van 
dergelijke voegwoorden en het is vooral Pangloss, « le plus grand 
philosophe de la province, et par conséquent de toute la terre » die een 
loopje neemt met de logica van oorzaak en gevolg en andersom39.

Het feit dat Baron d’Arnonville in De Edelman zijn status als oude nazaat 
van een nog oudere familie en wonend in een oud kasteel, beschouwt als 
een verdienste is even belachelijk als in Candide het gebrek aan bewijs 
van het hebben van meer dan 71 adellijke voorvaderen, omdat de tand 
des tijds (sic) de rest van de stamboom heeft weggeknaagd, een beletsel 
is voor een huwelijk op stand. Het zijn in genoemde teksten de reden-
gevende woorden als “omdat” of “want” (door mij vetgedrukt) die de ironie 
inzetten en die er voor zorgen dat de decoderende lezer geamuseerd 
begint te glimlachen. De lezer functioneert als medeplichtige, zit als het 

39 Philippe Hamon, l’Ironie littéraire, Essai sur les formes de l’écriture oblique, Paris,  
 HACHETTE Supérieur, 1996, p. 23.
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ware in het complot, hij begrijpt hoe de vork in de steel zit.

Ironie kan zich aankondigen en later worden afgemaakt, een soort van 
uitgestelde ironie. De betekenis van het woordje ‘oud’ in combinatie met 
adel wordt in De Edelman steeds weer op ironische wijze gerelativeerd 
naar mate het verhaal vordert, bij voorbeeld wanneer de auteur via de 
mond van de Baron oude en nieuwe adel vergelijkt in verband met de 
waarde van Valaincourt op de huwelijksmarkt:

Jammer genoeg was deze onderscheiding zijn vader die van Valaincourt,  te 
beurt gevallen vanwege diens grote verdiensten en deugden. Een wijs man 
zou zeggen dat, als iemand op deze manier in de adelstand is verheven, de 
eerste edelman van een geslacht de beste is en met recht trots kan zijn op 
een titel die hij zelf heeft verworven. Zijn directe opvolger zal meer waard 
zijn dan de twintigste en verondersteld mag worden dat Valaincourt meer 
op zijn vader leek dan Julie op haar dertigste voorouder40.

Waaruit de lezer moet concluderen dat Baron d’Arnonville allerminst een 
wijs man is – en vele lieden van oude adel met hem -  en dat de alwetende 
verteller/auteur breekt met de traditionele opvatting en in feite een 
hoogst origineel, ironisch statement maakt.

Een soort van uitgestelde ironie ziet men ook in de zaak met de 
portretten van de voorouders van Julie. Haar vader besteedt “het geld 
voor zijn kleine genoegens […] aan het herstel van de wapenschilden […] 
en om nieuwe portretten van zijn voorouders te laten schilderen “41. 
Ironie wordt al aangekondigd door het feit dat de baron zijn geringe 
middelen besteedt aan genoemd uiterlijk vertoon, die toon wordt 
onderhouden tijdens de rondleiding door de baron, waarbij Valaincourt 
getrakteerd wordt op gewichtigdoenerij van de baron met als 
apotheose verderop in het verhaal, het uiteindelijke lot van de portretten, 
het contrast, waarbij deze statussymbolen gebruikt worden om een kuil 
met regenwater in de slotgracht  te dempen, zodat Julie haar vrijheid 
tegemoet kan springen. “Julie had nooit gedacht dat voorvaders zo nuttig 
konden zijn en ze vermaakte zich met deze nieuwe toepassing”42. Er zit 
niet alleen ironie, maar ook humor in deze scène. En het gaat in 
crescendo: “Grootvader werd in de modder gegooid en omdat één niet 

40 Belle van Zuylen, op.cit., p. 11.
41 Idem, pp. 7,8.
42 Idem, p. 29.
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genoeg was, volgde er een tweede en toen een derde“43. En als puntje 
bij paaltje komt springt Julie “soepel op het gezicht van een van haar 
voorvaderen dat onder haar voeten krakt”44. Eén sprong uit het adellijk 
keurslijf de vrijheid tegemoet, midden op het gezicht, als wil Belle zeggen: 
weg met die oude adel! 

Soms hebben we niet eens taal nodig om ironie op te roepen, maar is 
de situatie al voldoende. In het volgende voorbeeld gaat het vooral om 
het zogenaamde Droste-effect, een mise en abyme. De baron geeft een 
langdradige rondleiding in de diverse vertrekken van het kasteel, waar de 
portretten van zijn voorvaderen hangen om indruk te maken op 
Valaincourt. Valaincourt kijkt dus (in het begin) mee naar de portretten 
over de schouder van de baron, die naar de portretten kijkt.  De lezer, op 
zijn beurt, ‘kijkt’ als het ware mee over de schouder van Valaincourt. Een 
soort van drietrapsraket dus, waarbij de lezer uiteindelijk het hele 
overzicht heeft en in deze scène op het eerste plan staat. Hij ‘kijkt’ 
Valaincourt en de uitleggende baron op de rug. Het amusement is de 
alwetendheid van de lezer, nl. dat hij ziet gebeuren dat Valaincourt totaal 
niet geïnteresseerd is in de portretten van adellijke personen uit een ver 
verleden, maar dat plots zijn oog valt op een kleine, goedgelijkende, en 
vooral recente schets van Julie zelf, gemaakt door Julie.  Hij vraagt de 
baron dan ook stante pede quasi belangstellend naar een portret van 
een voorname voorvader waarover de baron nota bene net uitgebreid 
verteld heeft. Valaincourt wint zo tijd om het portretje van Julie 
achterover te drukken en omdat de baron weer helemaal losgaat over 
deze voorouder, verdonkeremaant Valaincourt ook nog en passant een 
klein landschapje, eveneens van de hand van Julie. De talrijke contrasten 
in deze scène beginnen al met de tegenovergestelde interesses tussen 
die van Valaincourt en de baron. De contrasten worden voortgezet door 
de schets van Julie te plaatsen tegenover waarschijnlijk een olieverf, de 
schets van recente datum, immers gelijkend, tegen over een oud 
schilderij, waarschijnlijk flatterend en niet zo gelijkend, een portretje van 
kleine afmetingen tegenover iets imponerend groots, een landschapje 
tegenover een staatsieportret. 

En dan is er ook nog Julies voorkeur voor literatuur van Segrais, een 17e 
eeuwse Franse dichter en romanschrijver, Racine, een toneelschrijver 

43 Idem.
44 Idem, p. 31.
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eveneens uit de 17e eeuw, Gil Blas, een schelmenroman van Lesage uit 
het begin van de 18e eeuw, dus zeker niet voor “de mottige perkamenten 
[…] waarin de adelbrieven van de familie genoemd werden”45, waar nu 
juist de baron zeer aan hecht.

En Julie zelf … die houdt zich hier helemaal niet mee bezig en is in de 
wolken vanwege het bezoek van haar Valaincourt.

Terwijl haar vader van Julie verstrikt raakte in de geschiedenis van één van 
zijn vroegste voorvaderen die het penseel had bewaard voor het 
nageslacht, dwaalden de ogen van Valaincourt langs het werk van zijn 
dochter. Hij zag op een tafel een door haar geschilderd landschap, nog één 
waaraan ze net begonnen was en temidden van haar penselen en verf De 
kleine catechismus, Segrais, Racine en Gil Blas. Hij zag de mooie gravures 
die ze meer waardeerde dan de oude portretten, hij zag bloemen…maar hij 
zag verder niets meer, toen hij het portret van Julie zelf had ontdekt. Het 
was een kleine, goedgelijkende schets. Valaincourt probeerde uit alle macht 
om de aandacht van de vader af te leiden. 

‘Wie is die eerbiedwaardige heer,’ vroeg hij, ‘die daar achter u hangt?’ De 
baron draaide zich om: ‘Dat is de man over wie ik u net zo uitgebreid heb 
verteld, hebt u soms niet goed naar me geluisterd?’ ‘Ach, meneer, neemt u 
me niet kwalijk, ik weet het weer.’ Valaincourt had het portret bemachtigd 
en wenste verder niets meer. Maar toen hij zag dat de vader weer met zijn 
verhalen begon, pakte hij ook nog het aardige landschapje dat zeer bij hem 
in de smaak viel. Ten slotte verlieten ze de kamer46.

Het lijkt wel een moliéresque stukje theater met het kasteel als decor, 
waarbij de alwetende lezer/voyeur en medeplichtige, want ‘verraadt 
niets’, de scène overziet. Zie de (door mij) onderstreepte woorden die 
voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn. 

‘Daar verblijven en rusten dus zoveel bekoorlijkheden,’zei Valaincourt zacht 
en sloeg er nog een laatste blik op. ‘Daar bevinden zich dus mijn oudste 
portretten, ‘zei de baron, ‘want ik heb het interessantste voor het laatst 
bewaard, voor de fijnproever.’ ‘U hebt volkomen gelijk, meneer,’ zei 
Valaincourt glimlachend ondanks zijn ontreddering,’de schilderijen in deze 

45 Idem, p. 9.
46 Idem, pp. 15, 16.
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kamer zijn uiterst waardevol.’En daarna betuigde hij zijn oprechte 
erkentelijkheid, hoewel hij zich diepongelukkig voelde47.

De steelse en schuine blik die Valaincourt werpt op het werk van Julie 
zorgt ervoor dat de kijklijnen van Valaincourt en die van de baron haaks 
op elkaar staan. Hoewel we de protagonisten van De Edelman op de rug 
zien, doet mij deze scène ook denken aan de  bekende foto van Robert 
Doisneau uit 1948 getiteld Le regard oblique, zij het dat we de 
hoofdrolspelers daarop frontaal bekijken. In deze foto vind ik ook het item 
terug van de schilderijen die met elkaar in tegenspraak zijn (klaarblijkelijk)
en daardoor de kijkrichtingen bepalen. Zelfs het contrast tussen de 
spelende kinderen en het statische stel doet mij denken aan Julie die met 
souplesse uit het raam naar een voor haar nieuwe wereld springt, met 
slechts een klein bundeltje kostbaarheden als bagage, daarbij een vader 
achterlatend die er niet over peinst ook maar één stap buiten zijn 
comfort zone c.q. oude wereld te verzetten. Alles op deze, overigens, 
ge-enscèneerde en zeer uitgekiende foto is tegenstelling of contrast, 
ironie bij uitstek door de situatie48. 

47 Idem, p. 16.
48 Philippe Hamon, op.cit., pp. 7-12.

Vanwege het auteursrecht kan deze foto tot onze spijt niet op de site van het 
Genootschap Belle van Zuylen worden weergegeven.
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Het is het portret van de blote mevrouw in combinatie met de rest van 
de foto dat op de lachspieren werkt en de ironie triggert. Een braaf, 
neutraal onderwerp als een vaas bloemen of een landschapje 
zou dit niet bewerkstelligd hebben. De vrouw van dit waarschijnlijk 
keurige, wat burgerlijke echtpaar geeft gesticulerend een, zo te zien, 
gedegen en serieuze uitleg van een schilderij dat wij niet kunnen zien. Het 
onderwerp laat zich - en dat geeft ook een zekere spanning - raden en 
invullen door de toeschouwer/voyeur en is, afgaand op de uitstraling van 
de mevrouw, ongetwijfeld  iets serieus. Meneer is afgeleid, want heeft 
iets veel interessanters ontdekt, nl. een blote dame, wellicht in de 
fantasie van de man ongetrouwd, dus nog ‘zu haben’, en die wij niet 
frontaal zien. Spannend, want hoe zou zij er van voren uitzien. Het bloot 
contrasteert met de degelijke kleding van het stel, een soort van pantser 
tegen frivoliteit. Meneer heeft zijn hand onder mevrouws arm gestoken, 
volgens de conventies zien we dat meestal andersom. Het veronderstelt 
dat mevrouw meneer goed onder controle heeft en het voor het zeggen 
heeft, mede door de serieuze uitleg. Ook de luchtig geklede en vooral 
spelende kinderen aan de overkant staan in schril contrast met het 
stevig ingepakte en statische koppel. De kijkrichtingen op de foto zijn een 
tegengesteld lijnenspel. Die van de man kruist die van de vrouw. Het stel 
kijkt naar binnen, de toeschouwer, die het overzicht heeft, kijkt naar 
buiten. Met name de kijkrichtingen van meneer en mevrouw zijn 
belangrijk voor het idee van ironie in de foto. Als zij elkaar namelijk niet 
gekruist hadden en de echtelieden beiden zeer geïnteresseerd naar het 
naakt hadden gekeken en daarover hadden gepraat, was de foto lang niet 
zo leuk geweest.

 ‘Schoppen doe je het beste omhoog en niet naar beneden’, meent komiek 
en tekstschrijver Arjen Lubach, ‘macht of machtzoekers moet je 
aanpakken, niet de weerlozen’.  Zowel bij humor als ironie moet meestal 
de autoriteit het ontgelden, de instantie namelijk die de regels bewaakt, 
want ironie is gebaseerd op een systeem van normen en waarden. De 
alwetende verteller/Belle van Zuylen laat de lezer meermalen merken hoe 
zij over de ‘verdienste’ van de adel denkt. Talenten, intelligentie of kennis 
zijn nergens voor nodig, als je maar van adel bent. En die ‘verdienste’ gaat 
blijkbaar van vader op zoon.

De jonker de jonge baron en broer van Julie had alle reden om zich zowel 
over zijn natuurlijke gaven als over zijn opvoeding te beklagen en toch 
beklaagde hij zich niet. Hij was tevreden met de naam d’Arnonville en met 



81

zijn kennis van de stamboom van zijn geslacht en kon het stellen zonder 
talenten en verdere kennis49.

Van adel zijn compenseert in De Edelman ook ruimschoots een 
onaantrekkelijk uiterlijk. De oude baron is na de vlucht van Julie en haar 
geliefde Valaincourt geheel getroost en buitengewoon verheugd, 
wanneer zijn zoon zijn trouwplannen aankondigt met een adellijke 
demoiselle pur sang.

Onnodig te zeggen dat de demoiselle van top tot teen adellijk was. Men 
stuurde geen portret van haar, maar haar stamboom en die was zo dat de 
vader geen moment aarzelde. De zoon had horen zeggen dat ze scheel en 
gebocheld was, maar de eer dat hij zijn wapenschild en zijn kwartieren kon 
verbinden met de hare zorgde dat hij alle overige onaangenaamheden door 
de vingers zag50.

Ironie blijft lastig te definiëren en daarom heb ik het schema van actanten 
van Philippe Hamon overgenomen.

Ironiseerder                                geïroniseerde/het mikpunt
                    bewaker(s) van de regel(s)
medeplichtige                           naïeveling51

Soms worden de verschillende functies door dezelfde instantie bekleed. 
In het geval van De Edelman is de ironiseerder de verteller c.q. de 
auteur, soms zelfs Julie. “Soms ontsnapte haar een spottende opmerking 
over de adel, maar uit respect en liefde voor haar vader matigde ze zich 
meteen”52. De medeplichtige is de lezer, die de boodschap decodeert, 
soms is het zelfs Julie, gezien haar mening over de portretten, en vervult 
de baron de andere functies. Hij is de geïroniseerde, het mikpunt, immers 
ook degene die de regels van de oude adel bewaakt en wil handhaven. Hij 
is ook de naïeveling die buiten gesloten wordt en niet door heeft hoezeer 
hij wordt bespot door de ironiseerder. 

49 Belle van Zuylen, op.cit., p. 8.
50 Idem, p. 32.
51 Philippe Hamon, op.cit., p. 124.
52 Belle van Zuylen, op.cit., p. 9.
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Een klein uitstapje naar Jane Austen ligt, wat mij betreft, voor de hand. 
Jane Austen, gedeeltelijk een leeftijdgenote van Belle van Zuylen, want zij 
leefde van 1775 tot 1817, wordt wereldwijd geroemd om haar gebruik 
van ironie die zij o.a. inzet om manipulaties op de huwelijksmarkt en 
maatschappelijke schijnheiligheid te kritiseren. In feite doet Belle van 
Zuylen in De Edelman niets anders. Zij het dat bij Jane Austen in haar 
romans de focus meer ligt op het geldelijke aspect van de 
maatschappelijke status, iedereen heeft bij haar een prijskaartje, en bij 
Belle van Zuylen in De Edelman meer op adellijkheid c.q. afkomst.

Wellicht het beroemdste voorbeeld van ironie is de openingszin in Jane 
Austens Pride and Prejudice: “It is a truth universally acknowledged, that 
a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife.”53 
Op het eerste gezicht is er niets aan de hand met deze zin, totdat de plot 
van de roman het tegendeel bewijst: het zijn juist vrouwen in een zwakke, 
financiële positie die naarstig op zoek zijn naar mannen met geld. Een 
duidelijk geval van uitgestelde ironie. De kakelende en koppelende 
Mrs. Bennet, met vijf dochters ‘in de aanbieding’, heeft genoemde situatie 
heel goed door. In deze roman is zij de geïroniseerde, het mikpunt, soms 
de naïeveling, maar ook de bewaker van de regels.

De eerste bladzij van Jane Austens Persuasion dat postuum in 1817 
uitkwam, doet denken aan de eerste bladzij van De Edelman. Hierin laat 
Jane Austen ons kennis maken met Sir Walter Elliot dol op de 
‘ancientness’ van ‘his respectable family’. Eigenlijk doet deze Sir Walter 
Elliot precies hetzelfde als Baron d’Arnonville. Beiden duiken graag het 
verleden in naar tastbaar bewijs van de roem van hun voorouders die 
op hen afstraalt via bij voorbeeld adelsboeken, portretten. Deze adellijke 
mannen willen, m.i. uit puur escapisme, niet geconfronteerd worden met 
het pijnlijke heden, daar zij beiden op zwart zaad zitten. Dat Sir Walter 
Elliot meent zijn blazoen te kunnen oppoetsen met “two handsome 
duodecimo pages”, blijkt uit het ironisch bedoelde woordje “improved”. 

Sir Walter Elliot, of Kellynch Hall, in Somersetshire, was a man who, for 
his own amusement, never took up any book but the Baronetage; there 
he found occupation for an idle hour, and consolation in a distressed one; 
there his faculties were roused into admiration and respect, by 

53 Jane Austen, Pride and Prejudice, Wordsworth Editions Limited, Ware, 
 Hertfordshire, 2007, p. 3.
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contemplating the limited remnant of the earliest patents; there any 
unwelcome sensations, arising from domestic affairs changed naturally into 
pity and contempt as he turned over the almost endless creations of the 
last century; and there, if every other leaf were powerless, he could read 
his own history with an interest which never failed. This was the page at 
which the favourite volume always opened:

“ELLIOT OF KELLYNCH HALL. 

 ‘Walter Elliot, born March 1, 1760, married, July 15, 1784, Elizabeth, 
daughter of James Stevenson, Esq. of South Park, in the county of 
Gloucester, by which lady (who died 1800) he has issue Elizabeth, born June 
1, 1785; Anne, born August 9, 1787; a still-born son, November 5, 1789; 
Mary, born November 20, 1791.’

Precisely such had the paragraph originally stood from the printer’s hands; 
but Sir Walter had improved it by adding, for the information of himself and 
his family, these words, after the date of Mary’s birth— ‘Married, December 
16, 1810, Charles, son and heir of Charles Musgrove, Esq. of Uppercross, in 
the county of Somerset,’ and by inserting most accurately the day of the 
month on which he had lost his wife. Then followed the history and rise of 
the ancient and respectable family, in the usual terms; how it had been first 
settled in Cheshire; how mentioned in Dugdale, serving the office of high 
sheriff, representing a borough in three successive parliaments, exertions 
of loyalty, and dignity of baronet, in the first year of Charles II, with all the 
Marys and Elizabeths they had married; forming altogether two handsome 
duodecimo pages, and concluding with the arms and motto:—‘Principal 
seat, Kellynch Hall, in the county of Somerset,’ and Sir Walter’s handwriting 
again in this finale:— ‘Heir presumptive, William Walter Elliot, Esq., great 
grandson of the second Sir Walter.’54

Het doet Baron d’Arnonville geen groter genoegen hetzelfde te doen, 
waarbij het woordje “kleine” ongetwijfeld ironisch bedoeld is: “Het geld 
voor zijn kleine genoegens besteedde hij aan het herstel van de 
wapenschilden […] en om nieuwe portretten van zijn voorouders te laten 
schilderen55.”
 

54 Jane Austen, Persuasion, London, Penguin Classics, 2003, pp. 5,6. De woorden zijn  
 door mij onderstreept.
55 Belle van Zuylen, op.cit., pp.7,8. De woorden zijn door mij onderstreept.
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Conclusie

Ironie is een bijzonder wapen om zaken aan de kaak te stellen. Het is vaak 
komisch en de ironiseerder staat er niet alleen voor. De toehoorder, 
lezer, of kijker die hem begrijpt, is zijn medeplichtige. Ironie in gesproken 
taal wordt vaak ondersteund door lichaamstaal en soms door 
omstandigheden. In een talige uiting kent ironie niet een voor ironie 
specifieke grammaticale constructie. Hier speelt de context een 
belangrijke rol. Wel zijn er signaalwoorden die kunnen duiden op ironie, 
met name redengevende voegwoorden die uiteindelijk geen reden 
inleiden. Ook een enkel beeld zonder taal kan ironie bevatten, vaak 
gebaseerd op een systeem van normen en waarden. Een ironische uiting 
kan overkoepelend zijn, waarbinnen zich kleine ironietjes afspelen om zo, 
als het ware, de lezer bij de les te houden. Het staat of valt met degene 
die de boodschap kan decoderen en begrijpen. Degenen die een rol spelen 
in het ironisch proces, de actanten, kunnen in de loop van het verhaal van 
rol wisselen. Om dit duidelijk te maken heeft Philippe Hamon hiervoor een 
‘schéma actantiel’ bedacht. Belle van Zuylen wordt meestal gezien als een 
maatschappelijk en politiek geëngageerde schrijfster, vooral na haar 
huwelijk, toen zij als Isabelle de Charrière door het leven ging. Dat zij 
daarbij het wapen van ironie in haar pennenvruchten met verve 
hanteerde, wordt al duidelijk in haar eersteling De Edelman.

Edda HOLM
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Belle van Zuylen. Een leven in Holland  
door Kees van Strien

               ‘Hier zit ik met mijn pen in de hand en 
                die pen noteert alles wat er in mijn 
                gestoorde hersens opkomt’
                
                            Belle van Zuylen

Half oktober 2019 is bij uitgeverij Aspekt een nieuwe biografie van Belle 
van Zuylen verschenen en niet zomaar een biografie. De schrijver, Kees 
van Strien, heeft zich met name gefocust op de jaren die Belle van Zuylen 
als ongetrouwde vrouw in Holland heeft doorgebracht. Haar jaren als 
Madame de Charrière op Le Pontet in Colombier bij Neuchâtel, literair 
gezien haar meest vruchtbare jaren, worden in slechts vier en een halve 
pagina belicht.
 
Het verfrissende van deze biografie is dat Van Strien de informatie, 
verkregen uit de gedetailleerde, voornamelijk achttiende-eeuwse 
correspondentie van en met Belle, getransponeerd heeft in een vlot, 
hedendaags taalregister. In dit boek geen grote citaatblokken met 
daaraan opgehangen een uitgebreid notenapparaat, maar slechts hier 
en daar korte citaten. We leren vooral de menselijke kant van Belle van 
Zuylen kennen. Een emotionele vrouw met een goed stel hersens, uiterst 
leergierig, vrolijk, vol zelfspot, wars van conventies, maar ook 
neerslachtig en wankelmoedig, en altijd filosoferend over de zin van het 
leven. Schrijven was voor haar een absolute must, waarbij zij geholpen 
werd door een soms meedogenloos observatievermogen en een 
messcherpe tong.

Haar geprivilegieerde Franse opvoeding op Zuylen en in Zwitserland 
wordt aangestipt, evenals de twijfels die de catechisatielessen bij Belle 
oproepen over een barmhartige God. Haar verliefde, soms erotische 
gevoelens voor graaf Dönhoff, waarmee zij als prille vijftienjarige worstelt, 
worden met empathie beschreven. 

Naast het society leven onder de elite kon het intellect van Belle 
uitgebreid geprikkeld en gevoed worden door haar toegang tot boeken, 
kranten en tijdschriften die zij thuis vond of in de uitgebreide bibliotheek 
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van Robert Brown, de predikant van de Schots-Engelse kerk in Utrecht, 
bij wie zij geregeld kwam. Van Strien maakt inzichtelijk hoezeer Belle door 
haar bevoorrechte positie alle gelegenheid kreeg op te groeien tot een 
intellectuele vrouw.

Met humor en gevoel voor understatement beschrijft de auteur het 
kopen van stoffen voor jurken, de boekenkeuze van Belle, het Haagse 
society geroddel over haar onconventionele gedrag, het gedoe op de 
huwelijksmarkt. Het passeert allemaal de revue.

Groot is de plaats die de Zwitserse beroepsmilitair David-Louis Constant 
d’Hermenches in haar leven inneemt. Achttien jaar ouder, getrouwd en 
een notoire rokkenjager met wie Belle zo’n zeventien jaar brieven zou 
schrijven, aanvankelijk in het diepste geheim. Hij was haar soulmate, haar 
intellectuele sparringpartner tegenover wie ze zich vol vertrouwen 
openstelde en door wie zij zichzelf steeds beter leerde kennen.

Dat Belle haar potentiële huwelijkskandidaten stevig van repliek kon 
dienen, is bekend uit de correspondentie met James Boswell. Echter, 
wanneer de heren Bost en Van Pallandt hun mond voorbij praten na 
intieme ontboezemingen van Belle tijdens een nachtelijk gesprek, is Belle 
zo boos dat ze naar een ander middel grijpt: de fabel. In De vlinder en de 
twee spinnen maakt ze korte metten met de heren, waarbij met name 
Bost het moet ontgelden als “de dikke spin met weinig esprit ”. Tussen 
hen is het nooit meer goed gekomen. De fabel, die zeer herkenbaar was, 
zorgde voor flink wat reuring in de society gelederen. Willem Boreel, die 
overwoog Belle ten huwelijk te vragen, zag bij nader inzien toch maar van 
zijn voornemen af.

We leven verder met Belle mee, wanneer zij in tranen uitbarst, omdat 
ze niet meer weet of ze met Charrière zal trouwen of niet. Niet bepaald 
geholpen door een wantrouwige omgeving, de bescheiden houding van 
Charrière zelf, die zich te min voelt voor deze intelligente, gefortuneerde 
vrouw uit een hoge sociale klasse, en niet te vergeten het wellicht 
opportunistische gestook van d’Hermenches, die al zijn bezwaren tegen 
haar eventuele huwelijk met Charrière gedetailleerd op een rijtje zet. Het 
gerucht deed de ronde dat hij zelf op het punt stond te gaan scheiden. 

In een brief die Charrière na de dood van Belle stuurt aan zijn 
schoonzuster, de weduwe van Vincent en de moeder van Willem René 
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beschrijft hij, hoe Isabelle de Charrière na een kort ziekbed overlijdt. 
Charles-Emmanuel is te ontdaan om naar de begrafenis van zijn geliefde 
vrouw te gaan.

Het tempo waarin de gebeurtenissen in Belles leven worden opgediend, 
ligt hoog. Daardoor moet de lezer die nog niet zo goed op de hoogte 
is, wel een tandje bijzetten. Daar tegenover staat dat de taal helder is, 
waardoor de schrijver de lezer de hand reikt. Al met al is deze uitgave, 
met name door de nieuwe door Van Strien gevonden informatie, een 
waardevolle toevoeging aan de reeds bestaande publicaties over “deze 
getalenteerde en eigenzinnige Utrechtse freule”.

Edda HOLM   Belle van Zuylen. Een leven in Holland    
    
    Kees van Strien 
    Uitgeverij Aspekt 
    ISBN 9789463387446                 
    168 blz. ca. €20,-
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Valaincourt en Baron d’Arnonville (Max Douw en Joop Keesmaat)
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Ingezonden stukken met informatie m.b.t. Le Noble
(naam van de inzender is bij de redactie bekend)

In aanvulling op de aanwezigheid van Le Noble 1763 in de KB
http://www.belle-van-zuylen.eu/?page_id=1051

zijn de vondsten door KNAW  ING van Le Noble 1763 in Heidelberg 
https://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/1142886

En een niet terug te vinden exemplaar in Edinburgh:

“I can confirm that our copy of Isabelle de Charrieres ‘Le Noble’ is the 
edition of Amsterdam, 1763. It is bound with other items, including: 
Traité pratique sur la goutte et sur les moyens de guérir cette maladie / 
[Fr Coste]. Amsterdam :  J. H. Schneider, 1757.

 I have checked this with the old paper catalogue, and have confirmed the 
information in the catalogue of the library which was published in 1918.
Catalogue of the printed books in the Edinburgh University Library. v.1. p. 
741 
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015082945992;view=1u
p;seq=755

Unfortunately we cannot find the volume.  It is very likely that it was 
moved from the ‘P’ location in the distant past, by someone who did 
not change the location in the catalogue for every item in the volume.  
Without knowing what is the first item in the volume, we have no means 
of recovering the location from the others. Quite a few items from the 
pamphlet sequence were transferred to other sequences in this way, 
usually if it was noticed that the contents were of particular interest or 
value, which would be the case with this one.  We have had an exhaustive 
search, both on the shelves in the location it is most likely to have been 
moved to, and in the catalogues, as far back as the eighteenth century, 
but all without success.
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Please accept my apologies.  I am afraid there is nothing else we can 
do to look for this.  I have removed the catalogue records, for both the 
items in the volume, from public view.  However, we are slowly 
recataloguing the collections, to modern standards, so there is a 
possibility this may yet turn up somewhere.”
 
With best wishes,
Elizabeth Lawrence
Rare Books Librarian,
Edinburgh University Library

Nog een aanvulling op de eerdere tekst over Le Noble:
 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k15240999
 
Le Noble 1771 via Bibliothèque nationale de France om online te lezen 
(voor downloaden alleen te koop) met het motto van Voltaire en het 
voorwoord van Friedrich Heinrich Jacobi dat de grondslag was van het 
Duitse versie van Le Noble 1772: Die Vorzüge des alten Adels. Eine 
Erzählung aus dem Französischen. Übersetzt von J.L. Benzler in der Mey-
erschen Buchhandlung, Lemgo.

De NEWW VRE  vermeldt dat er op de Duitse versie een recensie is 
geschreven door Goethe.
 
Le Noble van Heidelberg werd geschonken door Max von Waldberg (één 
van zijn studenten was Goebbels!).

Voor de Deense, Nederlandse, Japanse en Engelse versies zie de 
Bibliografische databases. (Op dit ogenblik buigt een groep studenten 
Chinees o.l.v. sinologe en native speaker Drs. Xiaomin Zwiers-Liu zich 
over de vertaling van Le Noble in het Mandarijn Chinees)

De KNAW vond ook bij een rondleiding langs de Belle-boeken van de UVA:
 
https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/
bsb10123034_00011.html

Le marquis Jean-Marie-Jérôme Fleuriot de Langle. ‘’Le nouveau Werther, 
imité de l’allemand’’  Neuchatel, Jérémie Witel, 1786 met een Epître dédi-
catoire de J. Witel « A Madame de Charrière ».



www.belle-van-zuylen.eu               info@belle-van-zuylen.eu
www.belle-van-zuylen.nl
www.charriere.nl
KNAW:  http://www.biografischportaal.nl/persoon/88067119
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